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 מפרט מבנה הצללה עם עמודים פריקים.
 
 

                                                               
 

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                    
 תשתיות עירוניות .אגף                                                     

 מחלקת תאורה.                                                   
  2021יוני                                                   

 
 
 

 מנהל הפרויקט , מתכנן ההצללה , קבלן התאורה , אדריכל.    אל:

 

 

 :דרישות תאורה ומצלמות אבטחה על עמוד הצללה       

 

 
 כללי: .1

 
מסמך זה מגדיר ומפרט את דרישות הטכניות של מחלקת תאורה ואגף האבטחה לצורך ניצול עמוד הצללה כעמוד 

 תאורה ומיקום מצלמות.

 האחריות לעמידה בדרישות המפרט היא של מנהל הפרויקט במחלקת גנים של עיריית חיפה. 

 שתי תצורות התקנה לתאורה: יתכנו

 

( 60Vacאו  Vdc 120הזנה מרשת החשמל הארצית : לעמוד התאורה )ההצללה( תגיע הזנת מתח נמוך )עד  .א

 מארון החשמל ותחובר לתאורה. 

 

הזנה סולארית: התאורה שתותקן על עמוד ההצללה תקבל את הזנת החשמל מלוח סולארי שימוקם מעל  .ב

 להצללה. 

 ן הקיבוע של הלוח הסולארי לעמוד ההצללה , יסופק ע"י ספק התאורה.סוג התק           

 

  שהתאורה תהיה לפי המתואר בתצורה א' , אלה אם הוגדר אחרת  תמידמתכנן ההצללה יניח– 

 ובכתב!

 

 

 מיקום ההתקנות: .2

 

 להצללה כמפורט בהמשך.  מתחתהתאורה , הצילום והכריזה ,  יותקנו תמיד   2.1

 מעל גופי התאורה כמפורט בהמשך. )בקטע העליון  שבין  תמידום והכריזה יהיו מותקנים מערכות הציל  2.2      

 התאורה לקצה העמוד.(            
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 עמידה בתקינה וחישובי חוזק: .3

 

  ויעמוד בתקנים הבאים: יעשה ע"י מהנדס קונסטרוקטורתכנון ההצללה   3.1
  ת רוח לפי אזורים בישראל(.עמידה במשבי רוח )מיפוי עוצמו  - 414תקן ישראלי 
  תכן וביצוע של מבנים העשויים מפלדה והגנתם משיתוך. – 1225תקן ישראלי 

 ISO 12944 –  תקן בינלאומי להגנה בפני קורוזיה של מבני פלדה ע"י צבע מגן ברמהC5M(  .C5M  מגדיר

 את רמת ההגנה הנדרשת לסביבה ימית(.

  מטר גובה.  )התקן אינו מתייחס  18מודי תאורה מפלדה עד תכנון וייצור ע –חלק א'  812תקן ישראלי
ליסודות או אופן ההתקנה אלה ליכולת והערכת כוחות הפועלים על העמוד עצמו !( ההתייחסות לתקן זה 

 מבהירה למתכנן שעמוד ההצללה משמש בין היתר גם כעמוד תאורה...
 

 , כך שיותאם812פי תקן חישוב אקסטרפולציה )"נרמול"( לסעי ולהגישנדרש לבצע   3.2
 לנתונים הפיזיים של  העמוד הנדרש בפועל עפ"י מסמך זה. הנרמול יבוצע ויאושר       
 לפי העניין ע"י מהנדס אזרחי/קונסטרוקטור או מהנדס מכונות  מוסמך .       
 )האישור ההנדסי לעמידה בתקן יוגש בכתב בליווי החישוב ע"י המהנדס המצהיר(.       

 
 בנוסף , יגיש הקונסטרוקטור המאשר את מבנה ההצללה את החישובים הבאים:  3.3

 (  חישוב סטטי.1       
 (  חישוב "עומס מתיחה" על העמוד עקב יניקת רוח.2       
 (  חישוב שקיעה )בעקבות כוח המתיחה(.3       
 . 414(  חישוב לעומס רוח לפי ת.י 4       
 שיקול דעתו של הקונסטרוקטור.  (  כל חישוב אחר לפי 5       

 
 אריאל(: 12הדו"ח יוגש במתכונת הבאה )הדפסה בגופן 

 
 דף הקדמה לדו"ח:                
 .בראש הדו"ח שם החברה /הקונסטרוקטור כולל : כתובת , טל. קווי , טל. נייד מס' פקס וכתובת מייל 
 וב.מזמין הדו"ח: היצרן המספק את ההצללה , שעבורו מבוצע החיש 

 .כתובת התקנת ההצללה 
 .סוג המבנה : מס' עמודי ההצללה , סוג בד ההצללה וכדומה 
 .שם הקונסטרוקטור המבצע את החישוב ומס' רישיונו 
 .מס' הדפים הכולל של הדו"ח 
 .חתימה + חותמת 

 
 מבנה הדו"ח:     

 
  : דף שני בדו"ח 

 של הקונסטרוקטור. בכתב יד ברוררות תרשים ברור של ההצללה )רצוי צבעוני( , כולל מידות המבנה והע
 :דף שלישי ואילך בדו"ח 

יופיעו נתונים כלליים לתכנון כמו : סוג הקרקע , עומס מתוכנן לכבלי הפלדה, מהירות רוח )המבנה יתוכנן למהירות  
ייחס מטר/שנייה( , גובה עמוד הצללה מירבי, גובה עמוד שאליו מת 40קמ"ש שהם  144 -מ שאינה פחותהרוח רגעית 

החישוב ומספרו , אזור ההצללה : שטח בנוי, שטח פתוח וכדומה, חישוב שטחי בד ההצללה וכל נתון נוסף הכרחי 
 להבנת החישוב.

 
 .גורמי הנוסחאות שיופיעו במהלך החישוב יהיו מלווים בהגדרה ברורה 
 די ההצללה )כל ובו כל ההנחיות לחיזוקים נדרשים , קוטר ועובי וגובה עמו בסוף הדו"ח יופיע סיכום

 עמוד ימוספר( , חישובים שנעשו ליסוד המתוכנן בליווי שרטוט והסברים. 
 

 המזמין רשאי להורות )הדרישה תהיה בנפרד ובכתב!( , שתכנון ההצללה ע"י המהנדס   3.4
 יתבסס על "יועץ קרקע" . במקרה כזה יוגש דו"ח מקדים לתכנון .       
 י קידוח ניסיון באתר או/ו סקר גיאולוגי.יועץ הקרקע יפעל לבדיקה ע"      
       

 הדו"ח יועץ הקרקע יכלול בין היתר:
  הנחיות תכנון עבור הקונסטרוקטור. )למשל: סוג הביסוס לעמוד כגון: פלטת בטון או כלונס או קוביית

 בטון וכדומה(.
 כגון : דרישת  הנחיות ביצוע עבור הקבלן המבצע. )למשל: דרישות מקדימות לביסוס יסוד העמודים

  הידוק קרקע , סוג "מצע" לביסוס וכדומה(.
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  לאחר התרשמות מהטופוגרפיה  תכנון ההצללה ע"י המהנדס / הקונסטרוקטור יתבסס על ביקור באתר המיועד.  3.5
 ה בתצורת של האתר )קיומם של מבנים , עצים , כיוון הגעת השמש וכדומה( , יבוצע התכנון המתאים. )הצלל       
 "אוהל"/ממברנה , הצללת "מפרשים" וכדומה(      

 
  התכנון ההנדסי )ואישור הקונסטרוקטור( יהיה כזה שיאפשר את השארת יריעות ההצללה לכל אורך השנה.   3.6

  יפורקו במהלך עונת החורף . לאולהדגשה: היריעות       
 

 ת על עמוד ההצללה )מה וכמה(מתכנן ההצללות ייתן דעתו להתקנים הצפויים להיו  3.7
 כן גודל הפתחים בעמוד. -ולמשל: מצלמות , גופי התאורה , לוח סולארי וכדומה. כמו      

 40יעבור את  לאבכל מקרה, המשקל הכולל שיהיה על העמוד , כתוצאה מתוספת ההתקנים האמורים,  .א
 הק"ג בראש העמוד. 

)ס"מ( עבור הגישה  15X45רקע , קיים פתח בגודל ס"מ מפני הק 60בחלקו התחתון של העמוד , בגובה  .ב
 למגש תאורה.  

 
 מתכנן ההצללה , יגיש תכנון מלא ומפורט לבסיס העמוד. התכנון יאושר ע"י הקונסטרוקטור ובכפוף   3.8

 במפרט(. 3.4להמלצות יועץ הקרקע )סעיף        
 
  והחישובים של הקונסטרוקטור שור התכנון חיפה , לקבל את אימחלקת גנים בעיריית  –באחריות מנהל הפרויקט

סוגי העמודים )עם או בלי  כליחד עם שרטוט התכן הסופי של  )וכתנאי לביצוע ההתקנות( בטרם ההתקנות
 ההתקנים( שבפרויקט.

 

  מובהר ומודגש : יצרן ההצללות לא יבצע שום שינוי/תוספת/פעולות ריתוך או חיתוך ולא יבצע צביעה של עמודי
 ר ההתקנה. ההצללה באת

 
  על בסיס הבטון ! כשהם מוכנים להתקנההעמודים יגיעו 

 
 

 עקרונות התכנון לעמוד ההצללה המשמש גם כעמוד תאורה או/ו צילום:   4
  

 יבוצע תכנון מפורט ע"י קבלן ההצללות בהתאם לאופן ההתקנה הנדרש.   4.1
 ת בפרויקט. א' או ב'( ולפי דרישות התאורה הספציפיות הנדרשו 1)סעיף             
 

 העמוד יהיה מוגן מקורוזיה בגלוון חם. לא יתבצעו ריתוכים לאחר הגלוון.   4.2
 

 כל חלקי החיבור והעיגון לקרקע של העמוד , יהיו סמויים מן העין .   4.3
 "צלחת" . בשום מקרה לא יכוסה באספלט או בטון(. –)בתחתית העמוד יהיה כיסוי הקיפי             

  
 גשמים.-עמוד יהיה סגור לחדירת מיקצהו העליון של ה  4.4

 
 .RAL 9006גוון צבע העמוד )כברירת מחדל( יהיה אפור , תואם    4.5

 

 )יוגדר ע"י מחלקת גנים(:הגוון הנבחר יהיה אחד מהאפשרויות הבאות   4.6

 .  C5-Mע"י צבע מגן ברמה  -עמיד לאווירה ימית  .א

(C5-M .)מגדיר את רמת ההגנה הנדרשת לסביבה ימית 

 .מגדיר עמידות ברמה גבוהה(  C-4לפחות. ) C-4קורוזיה ברמה הגנה בפני  .ב

 

 הצביעה תהיה עם הגנת "אנטי גרפיטי".  4.7

 (.03-7166565יבנה , טל.  –ציפויים" -של חברת "ננו ESP – 700)כדוגמת ציפוי                  

 

  בטרם ביצוע . – מראשמפרט הצביעה יעבור  לאישור המזמין 

 

 נתוני התכנון:  5

 

 צילום.  אומטר מפני הקרקע. עמוד זה ישמש לתאורה  4.5ה עמוד הצללה מינימלי יהיה גוב 5.1

 תאורה.  או/וומעלה , ישמש לצילום  –מטר )מפני הקרקע(  5.5עמוד הצללה בגובה  5.2

 פתח השירות )"המגש"( יהיה מופנה תמיד לפנים אזור ההצלה להבטחת נגישות. 5.3
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 ד הנוגע בקרקע:הצ –מהצד התחתון  של עמוד ההצללה  א.

 

 ס"מ  מפני הקרקע .  60גובהו התחתון של פתח המגש יהיה  5.4

 ס"מ. 15ס"מ וברוחב של  45פתח המגש יהיה באורך  5.5

ס"מ. קצה אחד של  60דלת המגש תהיה מאובטחת עם כבל גמיש מצופה בשרוול ניילון באורך של  5.6

שר לדלת המגש. הכבל הכבל יהיה תפוש בחלק הפנימי של עמוד ההצללה והקצה השני יהיה מקו

 יקושר עם מהדקי לחיצה . )לא נעל כבל !(

בתוך עמוד ההצללה , בתחתית הפתח למגש ובצד , ירותך בורג לצורך חיבור הארקה.  מידות הבורג:  5.7

M10  מ"מ . 40ובאורך של 

 

(. הבורג יהיה מאובטח M8מנירוסטה ) –נעילת דלת המגש לעמוד ההצללה תהיה עם בורג "אלן"  5.8

 אובדן.  למניעת

בתוך עמוד ההצללה , באזור הפתח של המגש , יותקן "תפש המגש": לוח פח שעליו יהיה המגש עצמו.  5.9

 נתוני הלוח להלן: 

 ס"מ.  45ס"מ  ובאורך של  10מ"מ , ברוחב  2לוח פח יהיה מגולוון בעובי              

 "מ .מ 20לוח הפח יורחק מהדופן הפנימית של עמוד ההצללה               

 

 להלן תיאור  "תפש המגש":

 

 
 

 50 -מ"מ ו 80בהתקנת העמוד: בטרם יציקת הבטון לבסיס עמוד ההצללה , יושחלו שני צינורות )בקטרים  5.10

ס"מ לפחות!( מתוך העמוד  25מ"מ( מסוג קוברה . הצנרת תושחל במסלול מעגלי מתון )רדיוס כיפוף של 

ס"מ מפני הקרקע , כך שבסופה תהיה  80בעמוד בעומק אל נפח היציקה ותצא דרך פתח ייעודי אובלי ש

 מעלות ביחס לעמוד ההצללה. 90בזווית של 

 

 

 האיור בעמוד הבא מבהיר את המבוקש:              
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 השחלת הצינורות בעמוד ההצללה:

 

 
 

משולי דופן  מטר אחדאורך הצנרת: הצנרת בתוך העמוד תגיע מהפתח התחתון של המגש ותצא עד  5.11

 הבסיס של העמוד. )ראה איור(. יציקת 

 

 הצד הנוגע בהצללה עצמה:  –של העמוד   מהצד העליון .ב
 

 הערות:       
  .ויותרמטר  5.5א.  סעיף זה מתייחס לעמוד שגובהו המינימלי מפני הקרקע הוא       
 תאורה.  ו/אוב.  עמוד בגובה כזה )ומעלה( ישמש לצילום       

 
של עמוד ההצללה )ומתחת להצללה!( יהיה פתח יציאה , בכיוון כלשהו , ס"מ מהקצה העליון  50בגובה  5.12

מעלות, עבור  10ס"מ , כשהוא מוטה כלפי תחתית העמוד בזווית של  10ובאורך של  '1.5עם צינור בקוטר 

 יציאת כבלי הצילום והכריזה. )הנטייה כלפי מטה למניעת חדירת מי גשמים לתוך עמוד ההצללה(. 

 

יציאות )"שטוצרים"( לטובת  2מהקצה העליון של ההצללה )ומתחת להצללה( יהיו בגובה מטר אחד  5.13

משנה. )הם מיועדים ליציאת כבלי החשמל אינו מעלות וכיוונם  90"תאורת הצפה". היציאות במפתח 

 בלבד שיחוברו לפנסי ההצפה(.

 ס"מ .  10'  ואורך כל אחד 2קוטר צינורות היציאה               

 מעלות. )למניעת חדירת מי גשמים(. 10הצינורות יהיו מוטים כלפי תחתית העמוד בזווית של               
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 )ומתחת להצללה!(  ,  מפני הקרקעמטר של עמוד ההצללה ,  4.5בגובה  5.14

  אם קיימת כזו תאורה , ספציפית לאותו  -יהיו  יציאות )"שטוצרים"( עבור התקנת גופי תאורת שבילים              

  נתון הכיוון לפי שרטוט מיקום הפנסים של  שיותקנו. כיוון היציאות הללו מגדיר את כיוון הפנסיםהעמוד.               

 מתכנן מחלקת התאורה.              

 ס"מ .  10ואורך כל אחד   '2קוטר צינורות היציאה               

 מוד ההצללה(.מעלות ביחס לע 90הצינורות יהיו אופקיים )              

 

 הצד הנוגע בהצללה עצמה:  –של העמוד   מהצד העליון .ג
 

 הערות:     

 מטר!( 4.5 -. )אבל יותר ממטר 5.5 -פחות מסעיף זה מתייחס לעמוד שגובהו מפני הקרקע הוא   .א

 צילום. אוכלל לתאורה -עמוד בגובה כזה ישמש בדרך  ב.            

 

 2ה העליון של עמוד ההצללה )ומתחת להצללה!( , יהיו בגובה חצי מטר מהקצ במקרה של צילום: 5.15

 יציאות )"שטוצרים"( עבור כבלי צילום וכריזה . 

 מאחר והם משמשים  אינו משנהס"מ . כיוון הצינורות  10ואורך כל אחד מהם  2'קוטר צינורות יהיה              

 כפתח יציאה לכבלים.             

 מעלות. )למניעת חדירת מי גשמים(. 10וטים כלפי תחתית העמוד בזווית של הצינורות יהיו מ             

 

מטר של עמוד ההצללה , מפני הקרקע )ומתחת להצללה!( , יהיו  יציאות  4.5בגובה  במקרה של תאורה: 5.16

כיוון אם קיימת כזו תאורה ספציפית לאותו העמוד.  –)"שטוצרים"( עבור התקנת גופי תאורת שבילים 

נתון הכיוון לפי שרטוט מיקום הפנסים של המתכנן  הפנסים שיותקנו. לו מגדיר את כיווןהיציאות הל

 ס"מ .  10'  ואורך כל אחד 2ממחלקת תאורה. קוטר צינורות היציאה 

 מעלות ביחס לעמוד ההצללה(. 90הצינורות יהיו אופקיים )              

 

 ת המבוקש:האיור בעמוד הבא מבהיר א                          
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   )SPECIFICATION FOR PLAYGROUND SHADE CLOTH(מפרט לבד הצללה:  6
 

 הגדרות/מושגים:
 

 ( דניירDENIER )–  מטר של  9000צפיפות המסה של סיב בודד באריג. מוגדר כסה"כ המשקל בגרמים לכל
 הסיב הבודד.

 ( מקדם הצללהSHADE FACTOR )– לה הסופג אור גלוי או בלתי גורם המתייחס לביצועים של בד הצל
מטר. זהו למעשה הגוון של האור הנראה מתחת לבד -ננו 770ועד  290( בספקטרום שבין UVנראה )

 ההצללה. )בד שחור הוא עם גורם ההצללה הגבוה ביותר. בד שקוף הוא עם גורם הצללה הנמוך ביותר(.
 HDPE – .סדרת בדי הצללה מבוססים על פוליאתילן בצפיפות גבוהה  

(HDPE- High Density Polyethylene) 
 
 

 דרישה לעמידה בתקנים:
 

NFPA 701  תקן המגדיר שיטות סטנדרטיות לבדיקות אש של טקסטיל ובדים. –( 5093)או תקן ישראלי 
ASTM E-84  )תקן המגדיר בדיקת התפשטות אש ועשן. –)או כל תקן מקביל אחר 
EN 13206 –  י למבחן הזדקנות בד הצללה, כדי לקבוע אורך חיים. אכותמלתקן המגדיר ביצוע תהליך מואץ 

AS2002.3.1-2001 – .תקן אוסטרלי המגדיר עמידות / חוזק לקריעת בד ההצללה 
 . UVתקן המגדיר את הגנת ההצללה מפני קרינת  – 748תקן ישראלי 

 
 

 דרישות פרטניות:
 

 השנים הבאות מגמר ההתקנה.ההצללה לא תפורק במהלך השנה )תישאר גם במהלך החורף!( ולעשר  .1
במידה ותתקבל החלטה על פירוק )בעקבות תחזית מזג אוויר סוערת במיוחד( , ההסרה וההתקנה מחדש  .2

 של בד ההצללה , תהיה קלה ופשוטה. לא יגרם נזק לבד או לרכיבים הצמודים אליו.
 אדריכלית העיר.תתאפשר בחירה של עשרה גוונים לפחות. שילוב הגוונים בהצללה יסוכם בנפרד עם  .3
 שנים לפחות(. 10גוון הבד לא ישתנה )צבעו לא ידהה( למשך כל תקופת ההתקנה. ) .4
(, ארוג עם חוטים בהם הסיבים MONOFILAMENT HDPEהבד יהיה על בסיס פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) .5

 .יסופק אישור יצרן הבדמ"מ מקסימום.  2עד  1.5דנייר לפחות. עובי האריג  1200בצפיפות של 
 לפחות. יסופק אישור יצרן הבד. 90%ברמה של  UVהבד יהיה מוגן  .6
 גרם למ"ר . 320 -גרם למ"ר ולא פחות מ 400משקל הבד: עד  .7
 .80%( : מעל SHADE FACTORמקדם ההצללה ) .8
 לפחות. )בטיחות אש(. יסופק אישור יצרן הבד. C˚150הבד יהיה מעוכב בעירה עד  .9

, בתפירה כפולה. )סיבי חוט התפירה יהיו בצפיפות  UVתילן , יציב תפירה: עם חוט תפירה על בסיס פוליא .10
 דנייר לפחות(.  2000של 

 כל כבלי המתיחה )מפלדה( יהיו תפורים בשרוולים ייעודיים של ההצללה  עם בד בשכבה כפולה. .11
לפחות  25%גמישות: תובטח יכולת מתיחה של בד ההצללה , תחת עומס/לחץ ללא שום נזק ,  של עד  .12

 לגודלו המקורי ועם יכולת חזרה לצורתו וגודלו בסוף מחזור פעולת הכוח על הבד. ביחס
ס"מ שתכלול : תאריך יצור , שם ספק  20X20על בד ההצללה , בחלק הפנימי , תהיה תווית בגודל  .13

 ההצללה וכתובתו , שם יצרן בד ההצללה וכתובתו. 
 
 
 

 אחריות לבד ההצללה:
 

 היה לעשר שנים לפחות מגמר ההתקנה ותכלול:האחריות הכוללת על בד ההצללה ת
 .עמידות התפרים 

 ( עמידות הבד בחשיפה לקרינת השמשUV) 
 .עמידות בפני עובש או/ו טחב 
  קמ"ש לפחות. 80עמידות בפני קריעה הנובעים ממשבי רוח של עד 
 .עמידות צבע בד ההצללה 
 .עמידה בפני אש כנדרש במפרט 
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 :ותייםדוגמא ליצרני בדי הצללה איכ

 
 .ספק ההצללה רשאי לרכוש מכל יצרן אחר ובלבד שתהיה עמידה במפרט הדרישות 
 .המפרט מבוסס על מוצרי החברות המפורטות להלן 

 
 

בדי הצללה הטובים  בשיווקהאוסטרלית מתמחה  Knit Industries Pty Ltd-Proחברת   .1

 . Monotec 370בעולם מסדרת 
 כתובת החברה: 

7 Tombo Street 
Capalaba QLD 4157 

Australia 

 
 

את  משווקתהאמריקנית , נציגה של החברה האוסטרלית בארה"ב,  Value Vinylsחברת  .2

 אותם בדי הצללה על בסיס פוליאתילן.
 כתובת החברה בטקסס:            

301 E. Trinity Blvd. 
Grand Prairie, TX 75050 

    tel. 800-406-8845 

 

 
 .PVCמספקת בדי הצללה על בסיס פוליאתילן או  יתהאוסטרל GLOBAL SHADEחברת  .3

 כתובת החברה באוסטרליה: 

 
Tweed Valley Way 228 
Murwillumbah, 

NSW,  2484  
info@globalshade.com.au :mail 

 

 
 Tensile Architecture  (TENSARCH)חברת  .4

 כתובת החברה בקנדה: 

 

Box 2940, Unit 222, Hwy 23N 

Revelstoke, BC, V0E 2S0 

Tel. 1 855 899 8290 

 

 
  POLYFAB USA  חברת .5

 הכתובת החברה בארה"ב )קליפורניה(:

 
 503-9056 tel.  (440) 

steve@polyfabusa.com :mail 
1601 N. Sepulveda Blvd #392 

Manhattan Beach, 

 CA 90266  
 

mailto:info@globalshade.com.au
mailto:steve@polyfabusa.com
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 דרישות נוספות:   7
 

הסעיפים הבאים מגדירים דרישות כלליות הנוגעות בין היתר להתקנת עמודי ההצללה )עם או בלי תשתית 
 תאורה/צילום( : 

 
הרלוונטי על מבנה ההצללה שתוכננה ויוצרה. התיק  כל המידעיסופק "תיק ייצור" מלא , המרכז את  .א

 יכלול בין היתר:
 תיחה הכולל את תכולת התיק , מה תוכנן , תאריך ייצור והתקנה.דף פ 
   1:250שרטוטים: כל השרטוטים המכניים ושרטוטי הרכבה שיוצרו לטובת עמודי ההצללה בק.מ . 
  התיעוד יסופק בנוסף במדיה מגנטית )אוטוקד( ע"גCD ." או "דיסק און קי 
  כנדרש במפרט. -כל חישובי הקונסטרוקטור והאישורים למבנה ההצללה 
 ( הכוללות מידע רלבנטי על אודות שיטות וטכנולוגיות הכרוכות בתהליך הוראות ייצור מפורטות

 (.הייצור
 .מסמכי איכות ואבטחת איכות 
 .רשימת חלקים מלאה: אומים , ברגים , רכיבים מכניים וכדומה 
 .הוראות הרכבה 
  במידה ויש. –דרישות תחזוקה 
 והתקינה. תעודות ואישורים לחומרי הגלם 

 
המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר של מתקן המשחקים שיונח באזור ההצללה ועד למפרש )בד(  .ב

 מטר לפחות.  2ההצללה , יהיה 
 

 כל עמודי ההצללה יהיו עם "מגן טיפוס" .  .ג
 

 גשמים. -הפתח העליון בראש כל עמוד ההצללה יהיה אטום למניעת חדירת מי .ד
 

 AISI 304,302( המבוססת על פלדה מסוג Stainless Steel Wires)תיל הפלדה בהצללה יהיה מפלב"מ  .ה
 ISO -ו ISO 2232התיל ייוצר עפ"י התקנים המוכרים        .ISO 4101 -ו ISO 2232 ויעמוד בתקנים כמו:

4101. 
 

מותחנים וחבקים המקשרים בין מפרש ההצללה לכבלי ההצללה )או/ו לעמודי ההצללה( , יהיו  .ו
 מפלב"מ .

 

עמודי הצללה בגן קיים: מצב המשטח הקיים סביב העמוד שהוקם ובתוך מתחם ההצללה , בהתקנת  .ז
 יחזור לקדמותו. )משטחי דשא סינטטי , גומי , בטון    או אספלט(. 

 

 הקבלן יישא בעלות הכספית של כל נזק לגן או/ו לסביבה במהלך עבודתו. .ח
 

ודה ולאיכות מבנה ההצללה על כל אחריות: הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה וכוללת )לטיב העב .ט
 לתקופה של עשר שנים .  -מרכיביה( 
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 רשימת הדרישות לאישור מבנה הצללה
 

 מבנה ההצללה. תנאי לאישור אישור כל הדרישות המפורטות בהמשך , הן 

 

 ...............................מיקום האתר הנבדק:  ...........................................................

 

 בודק ראשון: אגף תשתיות עירוניות , מחלקת גינון  ..................................................

 

 בודק שני: אגף תשתיות עירוניות , מחלקת תאורה  ...................................................

 

 .........................תאריך הבדיקה:  ...........

 

 סעיפי הבדיקה:

 

 

 הנושא הנבדק סודר

 סעיפי בדיקה מחלקת גנים

 סעיף

 במפרט

 תקין 

  לא
  תקין

 הערות

הוגשו חישובי תכנון מאושרים  1
 ע"י הקונסטרוקטור

3.2  ,3.3   ,
3.7 , 

  

2 

 

   4.2 עמודי ההצללה עברו גלוון

3 

 

יש צלחת היקפית בתחתית 

לעמוד העמוד )מתייחס 
 הצללה פריק(

4.3   

קצהו העליון משל העמוד  

 אטום

4.4   

   RAL 9006 4.5אפור    גוון העמוד 4

 אישור לרמת גימור צבע  5
(C-4   אוC5-M ) 

4.6   

 גרפיטי" -בוצעה בדיקת "אנטי 6

)מאשר הטופס יוודא עם טוש 
 בלתי מחיק וניגוב העמוד!( 

4.7   

   4.7 תיעוד מפרט צביעה התקבל 7

 סופק תיק ייצור מלא הכולל: 8

  1:250שרטוטי כל פרט 
  אספקתCD  או דיסק

 און קי

 חישובי קונסטרוקטור 

 הוראות ייצור 

 מסמכי אבטחת איכות 
  רשימת חלקים של

 הפרט

 הוראות הרכבה 

  דרישות תחזוקה )אם
 יש(

   א-7
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  תעודות ואישורים
לחומרי הגלם בכפוף 

 לתקינה שבמפרט.

ה הגבוהה המרחק בין הנקוד 9

ביותר של מתקן משחקים 
 מ'  2להצללה עצמה עולה על 

   ב-7

כל עמוד הצללה עם "מגן  10

 טיפוס"

   ג-7

פתח עליון בכל עמוד הצללה  11
 גשמים-אטום לחדירת מי

   ד-7

מותחנים , חבקים כבלי  12
כולם  –מתיחת ההצללה 

 מפלב"מ

   ה-7

התקבל כתב אחריות כוללת  14
לבד למבנה ההצללה ו

 שנים. 10ההצללה למשך 

   ט-7

    אישור בד ההצללה: 

מפרט בד  אחריות לעמידות גוון הבד 15
–ההצללה 

דרישות 

פרטניות , 
 4סעיף 

  

קיים אישור יצרן בד ההצללה  16

 לפחות 90%של  UVלהגנת 

 כנ"ל 

 6סעיף 

  

קיים אישור יצרן הבד שהבד  17

 "מעוכב בעירה" 

  כנ"ל

 9סעיף 

  

 20X20מת תווית בגודל קיי 18
 )ס"מ( עם פרטי יצרן הבד.

כנ"ל  
 13סעיף 

   

קיים כתב אחריות לבד  19
 ההצללה הכולל:

  עמידות לחשיפתUV  

  עמידות בפני
 עובש/טחב

  עמידות בפני משב רוח
 קמ"ש 80רגעי של 

  עמידות צבע בד
 ההצללה

 עמידות בפני אש 
  בד ההצללה לא יפורק

ויהיה עמיד לעשר 
 .שנים לפחות

סעיף 
"אחריות 

לבד 

 ההצללה"

  

סעיפי בדיקה מחלקת  
 תאורה

   

פתח מגש השירות פונה  1
 לפנים ההצללה.

5.3   

ס"מ מפני  60גובה פתח מגש  2

 הקרקע.

5.4   

   5.5 )ס"מ( X 15 45פתח מגש  3
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גימור פתח מגש עם קצוות  4
 מעוגלים

לפי 
שרטוט 
עקרוני 

 שבמפרט

  

כבל דלת מגש מאובטחת עם  5

 ס"מ מצופה ניילון 60באורך 

5.6   

קיים בורג הארקה בתוך  6
 הפתח

5.7   

נעילת דלת המגש עם בורג  7
 הלן מנירוסטה.

5.8   

בורג נעילת הדלת מאובטח  8
 כהגנה מפני אובדן

5.8   

קיים תפש מגש ועליו מגש  9

מתאים לתאורה שעל עמוד 
 ההצללה

5.9   

צנרת יציאה לכבלי תאורה  10
אש ההצללה על נטייה בר

 גשמים-למניעת חדירת מי

5.12  ,
5.13  
5.15 

  

צנרת יציאה לתאורת שביל  11
 בעמוד ההצללה ללא נטייה

5.16   
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 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                   

 תשתיות עירוניות ,אגף                                                     
 מחלקת תאורה.                                                   

  2019נובמבר                                                     

 
 מושגים ותקנים חשובים לקביעת איכות  בדי הצללה

 
 

 הקדמה
 

 לאחרונה החלה בחינה ליישום בד הצללה לא פריק במתקני הצללה בגנים בחיפה.
הרציונל: לחסוך בעלויות פירוק )לפני החורף( והתקנה )לקראת הקיץ( ובין היתר למנוע פגיעה בהתקנות התאורה 

 הקיימת בהצללות.
קה לאיתור ספקים לשם כך הוגדר מפרט הצללה מעודכן הכולל בתוכו את מפרט בד ההצללה . בוצעה סרי

 איכותי כנדרש. -פוטנציאליים לאספקת בד
 

 מסמך זה מסכם ידע שלי שנצבר , להגדרות ותקנים רלוונטיים לבדי הצללה.
 המידע המובא להלן שימש אותי להגדרת מפרט בד ההצללה.

 

 הגדרות:
 

 –סה"  יותר ( זהו גורם המבטא את צפיפות הבד. ככל שהאריגה "דחוOPENNESS FACTOR) גורם המרווח .1
מכמות האור  10%פירושו שרק  10%פחות אור חודר דרך בד ההצללה. הנתון מבוטא באחוזים. למשל: 

סגול המגיעה מהשמש. זו -עוברת. המשמעות העמוקה יותר של הנתון הזה קשורה לקרינת האולטרה
. תקן  UV -הנחסמת קרינת  –הקרינה היוצרת את החום מתחת להצללה. ככל שגורם המרווח קטן יותר 

 . NBN EN 410רלוונטי לגורם הזה:  
 

( זהו גורם המבטא את מספר החוטים באריגת בד ההצללה ליחידת שטח )למשל DENSITY) צפיפות הבד .2
" . ככל שהמספר הזה  2שזה "חוטים לס"מ 2YARNS/CM(. יצרנים נוהגים לתת את הגורם הזה ביחידות 2ס"מ

( של השמש נחסמת. הגורם הזה ניתן באחוזים. ככל שהמספר UVסגול )-רמת קרינת האולטרה –גבוה 
 . ISO 7211/2 נחסמת. תקן רלוונטי יכול להיות  UV -רמת קרינת ה –יותר גבוה 

 
גורם כיסוי הוא מספר המציין את מידת הכיסוי של שטח הבד על ידי קבוצה  (Cover Factor) גורם כיסוי .3

רוחבי וגורם כיסוי  אורכי )נקרא "שתי"( כיסוי: גורם כיסוי של חוטים. לכל אריג ארוג ישנם שני גורמי 
חלקי השורש  כל אינטש , גורם הכיסוי הוא היחס בין מספר החוטים ל בבדי כותנה ,. )נקרא "ערב"(

 הכותנה. מספר חוטישל הריבועי 
 

 ( באינטרנט Theory and Calculation of Cover Factor of Woven Fabric)מתוך המאמר לדוגמא , האיור הבא 
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 האורך )שתי(  חוטימכסים  A איור. במחומרים שונים של שני בדים ארוגים  שתי שיטות אריגהבאיור מוצגות 

אזור הבד מכוסה לחלוטין ללא רווחים  Bאת שטח הבד באופן חלקי בלבד, אך ב  וחוטי הרוחב )ערב(
  . הצמודים האריגה אורך/רוחבשנשארו בין חוטי 

ניתן להגדיר .  p למרווח חוט d קרבה היחסית של חוטים באריגה בד תלוי ביחס של קוטר החוטנראה כי ה
המוקרנת של אזור בד מסוים המכוסה  כמות האורכשיעור (  relative cover" )כיסוי יחסי"יחס זה המכונה 

בקנה  ואזאחוזי כיסוי אם כי יתכן שהוא יבוא לידי ביטוי כ. )   1  -ל  0על ידי חוטים, ויהיה לו סולם בין 
 אחוז. 100ל  0 -מידה מ

 

=  :     כיסוי יחסיאת הנוסחה הבאה מתמטית, נקבל
𝑑

𝑝
  או באחוזים:   

𝑑 𝑋 100

𝑝
   

 
. הערך של הכיסוי היחסי הוא אחד, וזה נחשב לכיסוי המרבי d = pמהקשר שמוצג לעיל יהיה ברור שאם 

חוט האורכי )שתי( מעותית מערך זה לכל כיוון אחד, בין באמצעות התיאורטי. אולם בפועל, ניתן לחרוג מש
, או על ידי אילוץ החוטים למישורים שונים, במיוחד אם הכיסוי היחסי של מערכת החוטים ההפוכה 

 מצטמצם בהתאמה.
 

 מ"מ( 100. )קוטר החוט = רוחב וזה כפול האורך הכולל של הדגימה שהוא  d X 100שטח כל חוט יהיה : 
 מייצג את מספר החוטים.   nכאשר    n X d X 100כולל יהיה :  שטח

 לכן, הכיסוי היחסי יהיה לפי: 
 

𝑛 𝑋 𝑑

100
  =

𝑛 𝑋 100 𝑋 𝑑

100 𝑋 100
  

 
 דוגמת חישוב:

 
קצוות לאורך כולל של  267חוטים אורכיים )שתי( ובסה"כ עם  25שבאיור הדוגמה בד כותנה עם  Aהבד 
חוטים באורך מצטבר  334חוטים הנותנים בסה"כ  36הרוחביים )ערב( מכותנה כנ"ל עם מ"מ . החוטים  100
 מ"מ לרוחב. השאלה: מהו "גורם הכיסוי" ?  100של 

 
 תשובה: נבצע חישוב נפרד לכיסוי אורכי וחישוב נפרד לכיסוי רוחבי.

 
 לכיסוי האורכי נקבל: 

  
𝑛1 𝑋 𝑑1

100
=  

267  𝑋 √25 
2

÷26.7

100
 = 0.5   

 

 לכיסוי הרוחבי נקבל:
 

 
𝑛2 𝑋 𝑑2

100
=  

334  𝑋  √362   ÷26.7 

100
= 0.75     

 

 25√הגורמים 
2

÷ 26.7    ,√36
2

  ÷ בהתאמה כשהם מחושבים מתוך גורם הנקרא  d1 , d2מבטאים את   26.7
 "ספירת הכותנה" שבו אני לא נוגע. 

 
 טובה יותר.  UVעזים יותר נטו לספיגת  בדים עם צבעים כהים או( Color code) קוד הצבע .4

 גוונים כחולים עמוקים הציעו את הספיגה הגבוהה ביותר,
  גוונים צהובים הציעו הכי פחות .
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. ככל שהמספר יותר  1-8( ניתן בדרגות Color fastness to artificial light)יציבות צבע לאור מלאכותי  .5
 . ISO 105 B02 2013פחות דוהה עם הזמן(. תקן רלוונטי:  גבוה יציבות צבע הבד יותר טובה. )הבד

 
זהו מדד לטיב הבד לעמוד ביכולת קריעה. המושג הזה מופיע לעתים  –( TEAR STRENGTH) כוח קריעה .6

 (. TEAR RESISTANCE"התנגדות לקריעה" )-אצל יצרנים כ
דות המדידה של כוח הקריעה למשל , בד על בסיס סיבי פוליאוריטן נחשב לחומר עם עמידות גבוהה. יחי

 ( . DEKA NEWTON)קיצור של  DAN -ניתן ב
 

1 DAN = 10 NEWTONS  
10 NEWTONS   ק"ג כוח(. 0.98ק"ג כוח. )המדויק הוא  1הם בערך 

 כאשר ק"ג כוח : זהו הכוח שמפעילה מסה של ק"ג אחד על כדה"א.
 

 ג כוח.ק" 1 -שווה בערך ל   DAN 1- לכן, ניתן לומר בקירוב טוב , ש
 

( זהו גורם הניתן באחוזים. ככל ELONGATAION UP TO BREAK) התארכות עד קריעה / יכולת מתיחה .7
 הבד יותר גמיש )"מתיח"( . הנתון הזה ניתן בד"כ בטמפרטורות קיצון  –שהמספר יותר גבוה 

 .  C    ,+70˚C˚30-של  
 

שזה שקול להנחת  DAN/5Cm( ניתן ביחידת של BRAKING STRENGHT) עמידה בפני "כוח מתפרץ" .8
"מכות רוח". -ס"מ. המדד הזה מצביע על יכולת הבד לעמוד ב 5ק"ג על חוט באורך של  1משקולת של 

 הבד חזק יותר.   –גדול יותר  DAN/5Cm -ככל שמספר ה
 

זוהי יכולת עמידה של הבד בפני אש . ישנם מספר תקנים המגדירים איך  Non-flammable)) סיווג לאש .9
עמידות לאש" . )לכל תקן שיטת חשיפה אחרת לאש מבחינת מרחק מהאש וזמן החשיפה עד נבדקת "

דקות  10( נחשב לתקן מחמיר : הבד נחשף לאש גלויה למשך DIN 4102הדלקת הבד(. התקן הגרמני )
 .  C˚ 200 -מלאות וכאשר טמפרטורת העשן והגזים הנפלטים אינם פחותים מ

 
מעותה: תוצאות חשיפת בד ההצללה לאור השמש. יצרנים נוהגים מש סולארית העמידות הבד לאנרגי .10

 לתת שלושה נתונים המתארים את עמידות הבד:
 

  אחוז ספיגת השמש SA(% SOLAR ABSORPTANCE) 
מדידות מעבדתיות מלמדות על ספיגה של אנרגיית השמש )אור וחום( טובה לאין ערוך על בדים 

 לצבע הלבן.בצבעים כהים. הספיגה הנמוכה ביותר היא 

 ספיגת השמש טובה יותר. –ככל שהמספר באחוזים גדול יותר 
 נחשב לסביר. –ומעלה  80% -מספר מ

 
 אחוז השתקפות השמשSR  ( % SOLAR REFLECTANCE) 

רפלקטיביות או השתקפות סולארית היא היכולת של חומר לשקף אנרגיה סולארית משטחו חזרה 
מציין שהחומר סופג את כל האנרגיה  0. ערך 1.0 -ל 0הוא מספר בין  SR -לאטמוספירה. ערך ה

כלומר האנרגיה הסולארית "נדחית" מהבד  – מעיד על השתקפות מוחלטת 1.0הסולארית וערך 
 בחזרה...
 נחשב לסביר. –ומעלה(  80%ומעלה )או  0.8 -מספר מ

 
 אחוז העברת השמש  ST( % SOLAR TRANSMITTANCE .) 

ספקטרום הקרינה של קרינה אולטרה .  UV סגול-י קרינת האולטרהמגדירה את יכולת המיגון מפנ
ככל שהמספר באחוז גדל  בקיץ.וכמובן , יום בהיר,  השמשיום בשיאו של  תנמדד מהשמשסגולה 

 חסימת קרינת השמש גדולה יותר.  –
 ומעלה נחשב לסביר. 90% -מספר מ

 
 SAPFנשאף שהגורם  . אנחנו SAPF הערה: ישנם ספקים המשתמשים במונח אחר הנקרא

(Architectural Sun Protection Factor –  יהיה כמה שיותר גבוה בבד )מקדם הגנה מפני השמש
 .  UV -של קרינת ה 98%ומעלה שאז מובטחת חסימה של  50ההצללה. ערך סביר לגורם הזה הוא 

 
 הבד( : תלויים בצבע הבד )וברור שבצפיפות אריגת  SA , SR , STשלושת הגורמים האלה: 

 ככל שהבד כהה יותר , ספיגת השמש גבוהה יותר , ההשתקפות נמוכה יותר והעברת השמש נמוכה יותר.
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המתייחס לביצועים של בד הצללה הסופג אור גלוי )באחוזים( גורם  –( SHADE FACTOR) מקדם הצללה .11
מתחת לבד  יתהנראהאור  בסה"כ , זו כמותמטר. -ננו 770ועד  290( בספקטרום שבין UVבלתי נראה )ו

 ההצללה. )בד שחור הוא עם גורם ההצללה הגבוה ביותר. בד שקוף הוא עם גורם הצללה הנמוך ביותר(.
 את בד ההצללה ! בכלל( רצוי שלא יעבור UVמטר )-ננו 400-ל 290תחום האור שבין 

מטר  9000באריג. מוגדר כסה"כ המשקל בגרמים לכל  בודד צפיפות המסה של סיב –( DENIER) דנייר .12
 של הסיב הבודד.

 
עובי הבד הוא אחד הגורמים החשובים ביותר הקובעים את :  (Weight)ומשקל  (thickness) עובי בד .13

נמצא כי עובי הבד בבדיקות שנעשו  דהיינו כמה חום יצטבר מתחת לבד ההצללה.  – הנוחות התרמית
. מצד שני , יותר כהנמו תהתרמי הרמהככל שהחומר עבה יותר, כך  :השפיע ישירות על העברה התרמית

לא בהכרח חזק יותר!(.                                    –הוא שוקל יותר. )שוקל יותר  –ככל שהבד עבה יותר 
זהו אחד המאפיינים הבסיסיים של הבד, ומספק מידע על  יש משמעויות נוספות:  עובי הבדראוי לזכור של

רגיש ללחץ המשמש במדידת עובי, קשה למדוד את עובי הבד בדיוק  הכבדות והנוקשות שלו. מכיוון שהבד
או )כדי להשיג עובי סטנדרטי  KES-FB32או  FAST-11מספיק. בדרך כלל משתמשים במד עובי, מיקרומטר, 

מתארים מספר שיטות בדיקה לבדיקת  ISO 5084 - ו ASTM D1777. התקנים (עובי עבור בד-עקומת לחץ
 עובי בד.

כאן המשמעות היא על המשקל הכולל שיונח על מבנה ההצללה. אנחנו נשאף לבד חזק  באשר למשקל:
 . NF EN 12127 מאוד אבל יחד עם זאת קל משקל. תקן רלוונטי לגורם הזה : 

 

 תקנים מקובלים אצל יצרנים לבדי הצללה:

 
1. ISO 5084  - ל תקן שוודי המספק שיטה לבדיקת עובי הסיב באריג נתון תחת לחץ מוגדר שkPa 1 .  1)כל 

 לתקן הזה יש משמעות על עובי הבד. . סמ"ר( -גרם כוח ל 10 -קילו פסקל שקול ל
 

הוא תקן אוסטרלי המתייחס לבדי הצללה המבוססים על חומרים סינטטיים. תקן זה   AS 4174 – 1994תקן  .2
ושה הביטים הוכן על ידי ועדת התקנים של אוסטרליה במיוחד להצללות בגני משחקים. התקן מכסה של

 עיקריים:
 ( של בד ההצללה.cover factor)א( מדידת "גורם הכיסוי" )

 )ב( הגדרת  גורמי כיסוי עבור קטגוריות שונות של בד.
 ( לצורך זיהוי נוח של סוג כיסוי ההצללה.color code)ג( שימוש בקוד צבע )

 -בנוסף, תקן זה מציין 
 UVי תקופה מוגדרת של חשיפה לאור . )ידוע שקרינת דרישות חוזק מינימליות לבד ההצללה לפני ואחר

 פוגמת עם הזמן בחוזקו של בד ההצללה..(
 שיטה להגדרת העברת הקרינה דרך הבד.

 מעל להצללה ביחס לעוצמת  UVשיטות לחישוב האחוז הממוצע של גורם הצל. )כמות הקרינה של 
 .מתחת להצללה(  UV -ה

 שיטה למדידת העברת קרינת השמש.

 
3. NBN EN 410 –  תקן אירופאי המפרט שיטות לקביעת מאפיינים לשקיפות הבד ע"י נוסחאות לחישובים

  שהוסבר קודם. (OPENNESS FACTORמדויקים. התקן הזה רלוונטי לפרמטר גורם המרווח )
 

4. NF EN 12127 –  באמצעות  ההצללה,תקן המתאר את אופן הביצוע למדידת משקל וצפיפות )מסה( של בד
 ציפיות של אותו סוג בד שנבדק.דגימות ספ

 
5. ISO 105 B02 2013  המפרט שיטה לבדיקת יציבות הצבע )למעשה "קצב דהייה"(  2013תקן אירופאי משנת

כמייצג אור טבעי. הדבר נעשה בעזרת "מנורת קסנון" המתאפיינת  מעבדה,בהשפעת אור מלאכותי בתנאי 
. ככל  8עד  1בע כחול וניתנת בערכים בספקטרום רחב של גלי האור. היציבות נמדדת על בד בצ

 יציבות הצבע טובה יותר.  –שהמספר גדול יותר 
 

6. ISO 4674-1  )תקן המגדיר "עמידות לקריעה". החלק הראשון מפרט שתי שיטות לבדיקה  –)חלק ראשון
של מתיחות הבד בקצב קבוע עד לקריעה . )החלק השני של התקן מתאר שיטה דינאמית : מטוטלת 

 רגיה דינמית בתנועתה פוגעת בבד עד לקריעה(.שצברה אנ
 

  תקנים מקבילים לעמידה באש )"סיווג לאש"( : .7
 

  תקןAS 1530-2  הוא תקן אוסטרלי . התקן הזה מכונה  "מבחן צריבה אנכית"  וכפי שמרמז
התיאור, רצועה אנכית של בד הצללה )במקרה שלנו(  נחשפת ללהבה למשך תקופה שנקבעה 

כיבוי והתפתחות העשן כדי לתת מדד דליקות. במקור , בדיקה זו נדרשת בדרך ונמדדת מהירות ה
כלל לווילונות , מכיוון שהם בדרך כלל מותקנים אנכית הבדיקה מתבצעת על דגימה התלויה 

המיועד גם הוא לדליקה בווילונות  5093אנכית. ) דרך אגב , התקן הזה מזכיר את התקן הישראלי 
 .(, מופיע בהמשך ללהועבר "הסבה" גם לבדי הצ
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AS 1530-3 ( "ידוע כמבחן "החום הקורןRadiant Heat והוא נקרא כך כי הוא מיושם גם על )

 אלמנטים מרופדים.
הוא המצב  100 -ו)סיכון נמוך( זה המצב האופטימלי  0, כאשר  100ל  0הציון הוא בטווח שבין 

 . )סיכון גבוה( הגרוע
. )לעומתם למשל מחלקת הבריאות של ניו זילנד 10א הדרישה ברוב המקרים באוסטרליה הי

 '.(6הציגה דרישה מחמירה יותר שאינה עולה על מדד דליקות של '
שיטת הבדיקה דורשת את הצבת החומר הנבדק בתא בו רדיאטור מייצר חום אינטנסיבי והזמן 

ידת שלוקח לחומר הנבדק להתחיל לבעור, קצב התפשטות האש , הזמן עד לכיבוי עצמי ומד
 זה המצב הטוב ביותר(. 0כאשר  100עד  0-כמות העשן שהתפתחה, ניתן הציון הסופי . )כאמור מ

 שני המדדים שנראים הכי חשובים הם קצב התפשטות הלהבה וכמות העשן.
 בדרך כלל נחשב לציון "עובר"  : 

 '. 5'  -'  , כמות עשן שהתפתחה לא יותר מ0התפשטות להבה '
 

הוא תקן "משלים" שאינו רלוונטי לנושא בדי ההצללה. הוא ידוע  AS 3837הערה: תקן אוסטרלי 
 PVC / PUכמבחן הקלורימטר וזה בדרך כלל מתבקש כאשר החומר )במקרה שלנו טקסטיל או 

( נצמד ככיסוי קיר כפי שהוא נחשב כחלק מהבניין ולכן הוא נופל תחת "קוד הבניין" אצל  'וכו
 דד את הקלוריות הנוצרות בעקבות בעירה.פי שהשם מרמז הוא מו האוסטרלים.

 
  תקן צרפתיNF P92 – 503 דגימת בד  מ"מ . 5 -מוגדר כמבחן אש לחומרי טקסטיל שעוביים קטן מ

 30מעלות ביחס לרדיאטור שמוציא חום )בהספק של  30מונחת בתוך "מחזיק הדגימה" בזווית של 
רות על משטח הבד. נרשמים קילוואט / מ"ר(. בנוסף, להבת גז בוטאן קטנה מוחלת ישי

 הפרמטרים הבאים:

מרגע שהבד נדלק , קיומם של טיפות בוערות הנוזלות מהבד הבוער, אורך ורוחב  –משך הלהבה 
 החלק השרוף בדגימה.

 אם נצפתה התנהגות ספציפית, לא שגרתית, מתבצעות בדיקות משלימות נוספות.   
 

  תקן איטלקי UNI 9177- ותר להתפשטות האש בבד ההצללה. השיטה: התקן מגדיר את הזמן המ
מסמנים על הבד "קווי התפשטות" במרחקים קבועים ומחשבים את זמן ההתפשטות הממוצע. על 
סמך תצפיות על התפשטות הלהבה, האזור הפגום ופסולת טפטוף ולהבה, ניתן לסווג את החומר 

 ברמות.  
  

  תקן גרמניDIN 4102 בארון הבדיקות עם מבער פועל. הבד  : דגימת הבד הנבדקת תלויה אנכית
דקות תוך זרימת אוויר מתמדת מלמטה. נמדדת טמפרטורה של העשן  10נחשף לבעירה במשך 

מ"מ  150של התקן , אורך הבד שנותר ללא פגיעה הוא  B1ואורך הדגימה שלא נפגע. ברמת סיווג 
טפטפות של הבד על טיפות בוערות מ B2לפחות. ברמת סיווג   ℃200לפחות וטמפרטורת העשן 

 שניות.   2נייר דולקות למקסימום 
  

  תקן אנגליBS 5867  תקן זה מגדיר את נוהל בדיקת הבד שטופל עם חומר כימי לעיכוב בעירה :
שניות ולפי עמידה בקריטריונים  10לאחר שטיפתו )כביסה..( הבד נחשף לאש גלויה למשך 

 שהוגדרו בתקן , הבד מאושר כמעוכב בעירה.  
 

 NFPA 701 –  .תקן אמריקאי המפרט קצב התפשטות האש בבד ההצללהNFPA)  הוא האיגוד
האירופאי הלאומי להגנה מפני אש( . בדיקה זו מודדת את דליקות הבד כאשר הוא נחשף 

 למקורות הצתה ספציפיים. 
שניות  2שניות . נדרש: כיבוי עצמי של האש תוך  12עפ"י התקן , הבד נחשף לאש גלויה למשך 

ס"מ בבד. מעבר של דרישות התקן מגדיר את הבד  15לאחר שהתפשטה מקסימום לאורך של ו
 כמעוכב בעירה. 

התקן מודד את המסה לפני הבדיקה, המסה אחרי הבדיקה, אחוז אובדן המסה, מספר השניות 
של כל טפטוף בד בוער, מצב הבד תחת האש בשניות של מהלך ואחרי תקופת צריבה שצוינה 

 10הבה מוגדרת. לאחר כיבוי הלהבה נמדדת "להבת השניות"  בשניות. נבדקות בטמפרטורת ל
בכיוון "רוחב" של הבד . מבחן זה הוא מבחן מעבר/כשל  5בכיוון "אורך" של הבד,  5דגימות, 

 המבוסס על הקריטריונים שהוזכרו. 
 אם הבד נכשל באחד מהקריטריונים הבאים, הוא נכשל בבדיקה.

 
 ASTM E-84 – מיועד לספק מדידות השוואה בלבד של התפשטות להבות על פני שטח  תקן זה

נתון וצפיפות העשן ביחס לשריפת עץ אלון אדום שנבחר כשורד בתנאי הכיבוי הספציפיים של 
מודד את התפשטות הלהבה ועשן, שהם בעצם מאפייני  ASTM E-84האש. במילים פשוטות, 

אחרת . התקן מגדיר גובה להבה וכמות  שריפת השטח של בד ההצללה ביחס לשריפת ייחוס
 עשן בשלושה תחומי ערכים.
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  זהו תקן המגדיר עמידות וילון בפני התפשטות אש. עמידות בד הצללה בתקן  – 5093תקן ישראלי

  .NFPA 701)זה יכולה להיות מספקת )במקום תקן 
 
 . ההבדל  ( ללו יחדתקנים הבמספר מהאו )יצרנים נוהגים להכריז על עמידה בתקן אחד  לסיכום:
 בין התקנים היא שיטת החשיפה לאש: מרחק הבד מהאש וזמן החשיפה.             

 
 

8. UNE-EN 13501-1  –  תקן אירופאי המסווג חומרים המפורקים תחת אש 
 )אין קשר בין  תקן זה לתקן "עמידות לאש"(. התקן מגדיר את הבדיקות הנדרשות   
 "בד להצללה".( -)למשל כ  לבחינת אפשרויות השימוש בבד. 

 
9. EN 13206 –  תקן המגדיר את רמת עמידות הבד החשוף לקרינתUV ,  לכוחות המופעלים עליו . במקור תקן

הזה יועד לתקינת כיסויים בשדות חקלאיים החשופים ל מרבית שעות היום. השימוש בו הורחב גם לבדי 
  הצללה

 
10. AS2002.3.1-2001 – טות לקביעת הלחץ המתפרץ של בדים רטובים ויבשים תקן אוסטרלי הקובע שתי שי

כאחד. בשיטה הראשונה מופעל ונמדד לחץ רציף עד לקריעה. בשיטה השנייה נמדד הזמן עד לקריעת 
 הבד. התוצאה ניתנת בכוח מופעל )ניוטון( ליחידת אורך של הבד הנבדק )במ"מ(. 

 
 הנדרשת מבד הצללה.   UV תקן המגדיר את רמת ההגנה מפני קרינת – 748תקן ישראלי  .11

 
12. ISO 7211/2 – את אופן מניית מספר החוטים באריג ליחידת אורך. כלולות שלוש שיטות  המגדיר תקן

לקביעת מספר החוטים לסנטימטר אורך, אשר ניתן להשתמש בכל אחת מהן, והבחירה תלויה באופי 
ע מספר החוטים הנראים בתוך הבד. א: קטע מבד בעל ממד שצוין מנותק ומספר החוטים נספרים. ב: נקב

 צמצם זכוכית הספירה המוגדרת. ג: מספר החוטים החוצים אורך של סנטימטר מהבד.
  

13.   ISO 1421 -  תקן לבדיקת חוזק מתיחה והתארכות בד ההצללה. הבדיקה בעזרת מכונת מתיחה נעשית
  לרצועת בד יבשה ורטובה. ישנן שתי שיטות:

מכונת מתיחה, הרצועה הנדגמת מהבד נתפשת לכל רוחבה בשתי , הרצועה הנבדקת מוכנסת ל1שיטה 

 הקצוות במכונה המבצעת מתיחה בהפסקות קצובות עד לקריעה .
, נקראת "מבחן התפיסה" . בשיטה זאת בודקים חוזק מתיחה בלבד ורק החלק המרכזי של רוחב 2שיטה 

 הרצועה נלכד בלסתות המכונה המותחת את הבד לגבול הנבדק. 
 

14. ISO 9237 –  ,בתקן זה מתוארת שיטה למדידת חדירות של בדים לאוויר והיא חלה על רוב סוגי הבדים
התקן כולל בדים תעשייתיים למטרות טכניות, בדים לא ארוגים ופריטי טקסטיל מורכבים שחדירים לאוויר. 

פני בדיקת  על, קצב זרימת האוויר העובר בניצב דרך אזור נתון של בד נמדד בהפרש לחץ מסוים בוחן את 

 הבד לאורך פרק זמן נתון.
חום הבמילים אחרות: התקן מגדיר את "אווריריות" בד ההצללה. ככל שהבד חדיר לאוויר קיים אוורור ו

  ..שמש.קרני ה. מאידך , אווריריות יתר מאפשרת מעבר "מסולקמתחת לבד ההצללה "
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 מר סוהל –מנהל מחלקת גנים 

 מר אלקבץ –מנהל האגף 

 מר דורון יעקובי. –מנהל מחלקת תאורה 

 גב' נטע טלמור. –תכנון נוף , אדריכלית 

 גב' עדי רובינס. –תכנון נוף , אדריכלית 

 

 

 

 הנדון: דרישה לבדיקת "יועץ קרקע" בטרם הקמת הצללה.
 

 

 רקע:

 

 ן מר ערן( לגן צייטלי –לאחרונה קיימתי שיחה טלפונית עם ספק ההצללה )נ.ע. לבה 

 חיים. זאת כדי לברר סטטוס תכנון ההצללה.-בקריית

 

מהשיחה איתו התברר שהמהנדס האוסטרלי ,המתכנן את ההצללה , ביקש "דו"ח יועץ קרקע" 

 חיים , ובכפוף למפרט ההצללה של עיריית חיפה. -ע"מ להגיע לתכנון מיטבי בקריית

 

 יועץ קרקע. כעובדה: עד היום נבנו הצללות ע"י מחלקת גנים , ללא בדיקת

 

כולל את הדרישה מספק/מתכנן ההצללה  אינונכון להיום: מפרט ההצללה של עיריית חיפה 

 לבצע סקר קרקע. 

 

 

 מטרת הדו"ח של יועץ הקרקע:

 

. הכרחיבבדיקה שלי מול יועצי קרקע , אני מתרשם שאכן הצורך בקבלת דו"ח היועץ הוא 

 הקמת הצללה באדמה סלעית )בכרמל(.  הקמת הצללה על קרקע חולית )חוף הים( אינה כדין

 

 יועץ הקרקע מבצע בדיקה בשני אופנים:

 נכון בדר"כ לקרקע חולית/רכה. –א. קידוח ניסיון 

 נכון בדר"כ לאזור סלעי. ייתכן וילווה גם בקידוח ניסיון. –ב. סקר גיאולוגי 

 

תכן שזו תהייה בסקר המבוצע , היועץ מכוון את מתכנן/יצרן ההצללה לאופן ביסוס העמוד. י

"פלטת" בטון בגודל מסוים , יתכן וזו תהייה "קוביית בטון" בממדים מוגדרים , יתכן והדרישה 

 תהייה להקמת "קלונס" לעומק מוגדר.

 

לכל ביסוס  העלות הספציפית שלה , וכל אחת מבטיחה שבתנאי הקרקע שנבדקו מה 

, יציב וללא שינוי  הביסוס האופטימלי עבורה כך שהעמוד יישאר במקומו כמתוכנן

 לאורך הזמן. 
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כהערת ביניים: עד היום , "מומחי ההצללה" שבנו הצללות עבור עיריית חיפה , השתמשו 

לכל  לא רק שהביסוס הזה אינו נכוןמטר  .  1X1X1בשיטת "קוביית בטון" שממדיה בדר"כ הם 

 היא הנכונה למימוש. מקום גיאוגרפי, אלה שעלותו גבוהה בהרבה למשל "פלטת בטון" שאולי 

 

תמנע יתרה מכך: שיטת הביסוס הנכונה לעמוד הצללה )פלטה , קובייה או קלונס בטון( 

 את תזוזת העמוד לאורך זמן.  באופן וודאי

עמודי ההצללה יהיו יציבים גם בכוחות הרוח על בד ההצללה בימי החורף ובפרט שאין כוונה 

 ט !( -7סעיף  –.. )מפרט ההצללה שנות האחריות 10לפרק את בדי ההצללה במשך 

 

 

 תכולת דו"ח יועץ הקרקע:

 

 כאמור , בדקתי והתייעצתי עם משרדי מהנדסי קרקע. הדעה הרווחת היא :

 

 א. בטרם התקנת הצללה יש לבצע סקר ע"י יועץ קרקע ע"מ להביא לתכנון מטבי. 

 ב. דו"ח יועץ הקרקע אמור לכלול:

 . הנחיות תכנון עבור הקונסטרוקטור 

  הנחיות ביצוע עבור הקבלן המבצע: איזו הכנה/תשתית יש להכין לביסוס

המתוכנן.)ייתכנו דרישות מקדימות כגון הידוק הקרקע ובאיזה אופן , איזה "מצע" יידרש 

 לביסוס המיועד לעמוד וכדומה(.

 

 

 סיכום:

 

  בעשותו ומקצועיתאין לי ספק , שהקבלן המבצע את גן צייטלין )נ.ע.לבה( פועל נכון 

 חשבונו( את הסקר האמור. -)על

 

בעקבות הבדיקה שבוצעה , אנו מציעים להעלות את "רמת ביצוע ההצללות" במרחב חיפה. 

להיעזר בשירותי יועץ קרקע. עלות הדו"ח היא זניחה בייחס לעלות הכוללת של כל  חובה

 .בטוחה ועמידה לאורך שניםפרויקט הצללה , והחשוב: היא מבטיחה הצללה 

 

 בל החלטה חיובית להמלצת מחלקת תאורה , אפעל לעדכון מפרט ההצללה. אם תתק 

 

 

 בברכה.להתייחסותכם אודה,              
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 ה עיריית חיפ                                                

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                  
 אגף תשתיות עירוניות.                                                   

 .חשמל אנרגיה  תאורההמחלקת                                                  

 
 

 
 
 

 
 
 

 מפרט עמוד תאורה אחיד
 לכל מרחב חיפה

  1.00גרסה 
 2021יוני 
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  כללי:     .1
 

שתכליתה ליצור במרחב חיפה, במסגרת מדיניות  רהעמודי תאועיריית חיפה מקדמת התקנת 
 בסוג ואיכות העמוד המותקן )עמוד "אחיד"(. הסטנדרטיזצי

באמצעות קובץ הנחיות, דרישות  את הפרט המותקןבכוונת העירייה / מחלקת תאורה להסדיר 

 וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני ומפורטים במסמך זה.
 העמוד לאישור  תנאי סףעדכני , המפרט דרישות בסיס, שהן מסמך זה, כמשמעו, הוא מסמך 

  מבחינת העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות אלו.

 
 מטר בלבד ולפי האפיון הבא: 12מהווה מפרט לכלל העמודים שגובהם  עד מסמך זה 

  ,)אינטש.  2צנרת הזרוע  מ' לכל צד, קוטר 1.5זרוע כפולה )אלו רוב העמודים הקיימים 

  )מ"מ. 5 -לא יפחת מ -עובי דופן העמוד )ולא משנה גובהו 
 )..צורת העמוד תהיה אחידה: קוני עגול. )התנגדות לרוח פחותה מעמוד קוני מתומן 

 טיפוס" שלאחר ייצורו תתבצע בדיקת תכן מלאה -, יבנה עמוד "אב בטרם הייצור הסדרתי
 תקנים.וכן תתבצע בדיקת עומס ע"י מכון ה

 יסופק למחלקת ובטרם יחל הייצור הסדרתיטיפוס" , -לאחר מעבר ואישור בדיקות "אב  ,
 תיק תכן מלא.לכל סוג עמוד :  תאורה בעיריית חיפה תיעוד

  שייוצר בייצור הסדרתי תעודת בדיקה. לכל עמודתסופק 
 

ב'( , וכל המסמך כולל את הדרישות הטכניות למפרט העמוד )חלק א'( , אופן התקנתו )חלק 

 הדרישות הנוגעות לרכיבי החשמל )חלק ג'(.
 

הנוגעת להזנה מרשת החשמל  )LED -ה לתאורתהפנס עצמו )דרישות מתייחס ל אינוהמפרט 

 מפרטים נפרדים ולהלן:ב וגדרותמ או לחילופין בהזנה סולארית . דרישות אלוהארצית 

  , תאורת רחובות מפרט עיריית חיפהLED  2020ינואר  2.2גרסה . 
 תאורת שבילים וגניםעיריית חיפה ,  מפרט LED  2020ינואר   2.2גרסה. 

 
מתייחס לעמודי שילוט רחובות )עם או בלי שלטי פרסום( , או עמודי הצללה בגנים.   אינוהמפרט 

 דרישות לפרט כזה נכללות במפרטים נפרדים ולהלן:

  2019יל אפר – 2שילוט מואר בהזנה סולארית גרסה עיריית חיפה , מפרט  . 
  2020ינואר  - 1שילוט מואר במתח הרשת גרסה עיריית חיפה , מפרט. 

 תאורת שבילים וגנים  עיריית חיפה ,  מפרטLED  הנוגע לסעיף הדן – 2020ינואר   2.2גרסה
 בכל הקשור לעמודי הצללה.

 

 
 

    עקרונות ניהול גרסאות של מסמך זה:       .2

 
שות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרי

עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. עם פרסום גרסה 
 מועד הפרסום.  לאחרחדשה היא תהיה תקפה למכרזי התאורה שיבוצעו 

 

 (. 3.0, 2.0, 1.0עדכונים מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )
ה ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה שמימין לנקודה במיד

 (. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. 1.2,  1.1)

 זה : אין. גרסה קודמת למפרט
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 הגדרות /ביאור מושגים      .3
 

 V (Velocity .) -: מסומנת כ (upper gust wind velocityמהירות המשב העליון של הרוח )  3.1
 מ' מעל פני הקרקע ובדרגת  10שניות ובגובה  3מוגדרת כמהירות מרבית למשך       
  414, המופיעה אחת לחמישים שנה. זהו משב רוח קיצוני שעפ"י תקן  0חספוס       

 )מיפוי עוצמות רוח בישראל לפי אזורים( מופיע לאורך קו החוף.       
 

 אופי פני השטח המבטא את זהו ערך מספרי טהור  –ספוס" של פני השטח "דרגת ח  3.2

 כמפורט בטבלה הבאה: 4 -ל 0בתוואי זרימת הרוח. נתון זה מקבל ערכים בין        
 

 
 

 , זהו גורם המבטא תלות  Ce -מסומן כ –( (Exposure coefficient"מקדם החשיפה"   3.3
 כוללת של : תוואי הקרקע )"החספוס"( , השפעת הטופוגרפיה על מהירות הרוח         
 )"אורוגרפיה"(, ערבול הרוח )טורבולנטיות( וכן תדר התנודות של המבנה הספציפי         

  .בהשפעת הרוח)עמוד תאורה במקרה שלנו(         
 

 ( בתלות לגובה Ce -הטבלה הבאה מאפשרת לקבוע את מקדם החשיפה )המסומן כ        

 (.4עד  0,  ובתלות לדרגת החספוס ) Z -המבנה )עמוד תאורה במקרה שלנו( מסומן כ        

 

 דרגת
 החספוס

 אופי פני השטח

 ים פתוח ושטחי חוף הפתוחים לכיוון הים . 0

1 
אגמים ושטח מישורי ישר , עם צמחיה זניחה וללא 

 שולים .מכ

2 
שטחים חקלאיים פתוחים עם מכשולים מעטים כגון 

 גדרות , שיחים, עצים, מבנים קטנים פזורים .

 פרוורי ערים , אזורי תעשייה ואזור יערות. 3

4 
מהשטחים כוללים  15%-שטחים עירוניים שבהם יותר מ

 קומות( . 5מ' לפחות ) 15בניינים שגובהם 
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 , מבטא את ההשפעות  Co -מסומן כ – (orography coefficient)"מקדם אורוגרפיה"   3.4

 רפיות המקומיות הגורמות להגברת מהירות הרוח על פני גבעות , רכסים הטופוג       
 מבודדים, מדרונות תלולים או מצוקים בולטים מעל פני הקרקע ביחס לסביבתם ,        
 וזאת ביחס למהירות הרוח בשטחים אשר למרגלותיהם. יש להתחשב במקדם הנ"ל        

 האפקטיבי של מדרון תלול , מצוק , עד מרחק הקטן ממחצית היטל האופקי        
 גבעה או רכס.       

 
 הכיפוף הנוצר בעמוד בעקבות הפעלת עומסים מקסימליים  –"כפף מקסימלי מתוכנן"   3.5

 . בכל אחד ממצבי הבדיקה ,812מותרים , לבדיקת סיבולת העמוד,  עפ"י דרישות תקן        

 לא שום סימן המעיד על קריסה מקומית.העמוד לא ישבר ולא יופיעו בו סדקים ו       
 

 זוהי סטייה הניתנת באחוזים לדפורמציה הנוצרת על עמוד  –"כפף אופקי משתייר"   3.6

 התאורה בעת בדיקתו תחת לחץ, ולאחר חזרה שלו למצבו הנורמלי. )דרישת תקן         
 . 0.05%(. הערך המספרי של נתון זה לא יעלה על 812        

 

   בכל הקשור לרישוי, לבטיחות, החוק מסדיר את פעילות הענף –ק החשמל חו   3.7
 וכדומה. לביצוע עבודות חשמל, לפיקוח להתקנת מיתקנים חשמליים,       

 

 זהו חוק המסדיר את פעולות מוסדות התכנון בישראל. החל  –חוק התכנון והבניה    3.8
 וועדות ערר , ניהול תכניות מתאר , ברמה הארצית עד הרמה של הרשות המקומית ,        
 נגישות לבעלי מוגבלויות לבניינים , תהליך רישוי ועוד.       

 
 זהו מפרט כללי למתקני חשמל והנחיות למתכנן.  – 08משרדי , פרק -המפרט הבין  3.9

                

 

 מסמכים ותקנים מחייבים:  .4

 
    מסמכים מחייבים 4.1

 

 היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה על  כל מסמך שיימסר ע"י  4.1.1
 יחשב בגרסתו הסופית  כמסמך  -יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          
 מחייב.         

 מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו היצרן לנתוני    4.1.2
   עמוד תאורהעל הספק בארץ.   בלעדי ומלאחלות באופן  , עמוד התאורהותכונות          
 סטייה / סתירה / הצהרה לא  מאוחר יותר השכבר אושר ע"י העירייה ונתגלתה ב         

 עלול  להביא לפסילת   זה, נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         
 .המוצע העמוד         

 
 

   עדיפות מסמכים: 4.2

 
רה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים , בכל מק

)כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן : סדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 

 שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( :
 

 חוזה .   .א

 .המפרט הטכני ונספחיו .ב
)בכל מקרה שבין המסמכים  ולפי סדר הופעתם. התקנים המפורטים במפרט .ג

 קיימת דרישה מפרטית מחמירה יותר, היא הקובעת(
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 תקנים ודרישות מחייבות: 4.3
 

 , על הגדרותיו והכללים החלים בו. 1954א. חוק החשמל התשי"ד 

 
 , על הגדרותיו והכללים החלים בו.  1965ב. חוק התכנון והבניה התשכ"ה 

 
 . 08משרדי פרק -ג. המפרט הבין

 

 ייצור ( בתחום של "ISO 9001ק יהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות )הספד. 
 ובדיקת עמודי תאורה".    

 

 מטר גובה.  18תכנון וייצור עמודי תאורה מפלדה עד  –חלק א'  812ה. תקן ישראלי  
 )התקן אינו מתייחס ליסודות או אופן ההתקנה אלה ליכולת והערכת כוחות     

 צמו !( הפועלים על העמוד ע    

 
 (.ישראלב)מיפוי עוצמות רוח לפי אזורים  עמידה במשבי רוח– 414ו. תקן ישראלי 

 פלדה מגולוונת לברגיי העיגון.  – 1חלק  1225ז. תקן 

 
  התקן חל על ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה שצופו לאחר - 918ח. תקן 

 ברזל חשילה. עיבוד המוצר ועל יצוקים מיצקת ברזל אפורה ומיצקת     
 התקן מגדיר בין היתר את עובי הציפוי הנדרש.    

 

 (.IPהגדרת הגנת מעטפת מאבק ומים )דרגת  – 60529תקן ישראלי ט. 

 

 התקן בודק את תכולת חומרי המוצא של הצבע  -לכיתוב על מגשים  756י. תקן 
 תייבשות והרכבם. כמו כן מוצגות בו בדיקות התכונות הבאות: התייבשות למגע, ה   

 וכדומה. סופית, ברק, קשיות על ידי שריטה, גמישות, סמיכות   
 

  המגעיםתנאי מיתוג ( , דן בכל הקשור לIEC 947-1)מקביל תקן  644יא. תקן ישראלי 

 של מפסקים שעל המגשים. בערכי זרם והספק נקוב     
 

 גה או מסוג הבר למהדקיםמפרט דרישות  ,  2009משנת   IEC 60947-7-1יב. תקן

 המשמשים כתמיכה ללא הברגה המיועדות בעיקר לשימוש תעשייתי או דומה      
 .חיבור חשמלי ומכני בין מוליכי נחושתל     

 

 אבזרים  רתקן זה חל על תיבות, מעטפות וחלקי מעטפות עבו – 1חלק  145יג. תקן 
 יועדות המן, וולט זרם חילופי 1000-חשמליים בעלי מתח נקוב שאינו גדול מ    
 לעמידות להתקנות חשמל קבועות במתקני חשמל בתוך המבנה ומחוצה לו     

 בתקן(. 18סעיף  –שניות  30למשך  ℃850הבידוד בחום חריג ואש גלויה . )     
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 מפרט העמוד  –חלק א' 
 

 
 דרישות תכנון ודרישות פיזיות :  .5
 

 דרישות תכנון הנדסיות: 5.1
 

 . 0אזור חספוס ל  מ/ש 30 : רוח מהירות המשב עליון של הנן לתוכיעמוד ה   5.1.1
 

 ( בכפוף לטבלה הבאה:Ceתכנון העמוד יהיה למקדם חשיפה )   5.1.2

 

 
 

  1.0( = Coמקדם אורוגרפיה )   5.1.3

 
 . 0.05%"כפף אופקי משתייר" יהיה ברמה של עד    5.1.4

 

 מוד שיסופק.תעודת בדיקה של יצרן העמוד לכל ע ןתינת   5.1.5
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 דרישות פיזיות: 5.2

 
 . צורת העמוד: קוני עגול.   ST-37העמוד ומרכיביו יהיה בנויים מפלדה מסוג     5.2.1

 :שרטוט תכן מלא של הפרט. לפני הייצורהיצרן יספק  הערה 
 

 כל הריתוכים יעברו ניקוי ולאחר מכן השחזה במפעל הייצור. לאחר מכן  יתבצע     5.2.2

 (, שיכיל מינימום Good Ordinary Brand) GOBתהליך גלוון באבץ חם ברמת איכות            
 מיקרון  100 -ובעובי של  918אבץ טהור . שכבת הגלוון : כמוגדר בתקן  98.5%           
 לפחות.            

 :הערות 
 . ISO-9001. המגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן 1
 הגלוון.  . לא יתבצעו ריתוכים לאחר פעולת2

 
 במקרה בו זרוע הפנס אינה מותקנת בראש העמוד )זרוע צדדית(, קצהו העליון של    5.2.3    

 העמוד יהיה אטום לחדירת מי גשמים. )כיסוי מתכתי!(              

 
 במידה ויידרש )ובהנחיה בכתב מאת המזמינה( יעבור העמוד המסופק תהליך     5.2.4

 מחלקת דרכים.  –. מפרט הצביעה יעבור לאישור עיריית חיפה צביעה בתנור            
 )בסיס(.  RAL 9006אם לא התבקש אחרת , תהיה בגוון  -גוון הצביעה כברירת מחדל            

 

  ועפ"י החלטת מחלקת דרכים בעיריית חיפה:יתכנו שתי אפשרויות 
 .לפחות C-4הגנה בפני קורוזיה ברמה הצביעה תהיה לרמת גימור של  .א

 (C-4 )מגדיר עמידות ברמה גבוהה.  

 . C5-Mע"י צבע מגן ברמה כנ"ל אולם  .ב

(C5-M .)מגדיר את רמת ההגנה הנדרשת לסביבה ימית 

 

  ."הצביעה תהיה עם הגנת "אנטי גרפיטי 

 (.03-7166565יבנה , טל.  –ציפויים" -של חברת "ננו ESP – 700)כדוגמת ציפוי               

 

 109פרט מפרט הצביעה לפי מA ."של חברת "אפוקול שירותי צביעה 

 

 מיקרון לפחות. 200של הצביעה והגלוון :  כוללעובי    5.2.5   

 

 בעמוד התאורה יהיה "פתח התפעול" )"פתח המגש"( ובמידות הבאות )בס"מ(:  5.2.6   

  50גובה  12מ' )כולל( ממשטח ההתקנה: רוחב  6לעמוד תאורה עד גובה  . 

 מ' )כולל( ממשטח ההתקנה: 12מ' ועד גובה  7 -ל מלעמוד תאורה הח 

 . 60גובה  14רוחב  

  :ס"מ. 60גובה הפתח ממישור ההתקנה 

 

 מ"מ לפחות , ללא סימני  10פתח התפעול יהיה עם קצוות מעוגלים ברדיוס של   5.2.7   

 חריצים .              

 

 מסגרת פנימית מלאה לפתח  לפחות. )תיוצר IP-43אטימות הפתח תהיה ברמה של   5.2.8   

 מיקום המגש.( –השירות             

 

 דלת המגש תהיה עם לשונית תפישה המובנית בחלקה התחתון. הלשונית תהיה   5.2.9   

 מרותכת למכסה.               
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 גמיש מצופה בשרוול ניילון באורך שלפלדה דלת המגש תהיה מאובטחת עם כבל    5.2.10   

 והקצה  התאורהצה אחד של הכבל יהיה תפוש בחלק הפנימי של עמוד קס"מ.  60               

 לחיצה . )"מופות"( השני יהיה מקושר לדלת המגש. הכבל יקושר עם מהדקי                

 

 , בתחתית הפתח למגש ובצד , ירותך בורג לצורך חיבור  התאורהבתוך עמוד    5.2.11   

 .מ"מ  40באורך של ( M10מ"מ ) 10קוטר קה.  מידות הבורג: הארפס                

 

 עשוי נירוסטה , עם אבטחה  M8נעילת פתח התפעול תיעשה ע"י בורג "אלן"   5.2.12   

 למניעת אובדן.                

 

 ., באזור הפתח של המגש , יותקן "תפש המגש" התאורהבתוך עמוד    5.2.13   

 

 

 תח המגש:תיאור עקרוני לתצורת פ

 

 
 

 

 במקרה של עמוד שבו תידרש התקנת שקע בקצהו העליון של העמוד , קדח היציאה   5.2.14

 מ' מקצהו העליון  1מ"מ ומיקומו  15לכבל החשמל המזין את השקע יהיה בקוטר            

 של העמוד. הגדרה מדויקת תינתן ליצרן העמוד בסמוך לייצור.           

 

 עמוד המשמש גם כעמוד טעינה , יהיה פתח מגש נוסף לטובת התקן  במקרה של  5.2.15

 הטעינה שיהיה בתוך העמוד. במידה ושקע הטעינה יותקן על העמוד , יהיה קדח            

 מ"מ שיאפשר את מעבר כבל החשמל לשקע הטעינה. 15בקוטר            

 ך לייצור.הגדרה מפורטת ומדויקת תינתן ליצרן העמוד בסמו           
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 תוויות וסימונים:  5.3

 
 מטר מהמדרכה , יוצמד השילוט הבא: 2על העמוד ובגובה      5.3.1    

 א.    שילוט עליון : אישור מכון התקנים.              

 ניטים. 4ס"מ יוצמד עם  15X10פחית אלומיניום גודל השלט                     
 ן: נתוני התכנון והייצור של העמוד .שילוט תחתו   ב.              

 ניטים.  4ס"מ שיוצמד עם  15X15פחית אלומיניום גודל שלט                     

 הכיתוב המבוקש יהיה בהטבעה ולהלן:                    

 . תאריך ייצור בפורמט שנה/חודש 
  מק"ט יצרן 

 ( מהירות רוח מקסימלית שאליו תוכנן העמודV) 

 מקדם החשיפה ( שאליו תוכנן העמודCe) 
 ( מקדם האורוגרפיה שאליו תוכנן העמודCo) 

 .כמו כן כיתוב בהדפסה של שם היצרן/לוגו , כתובת מלאה ומס' טלפון 
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 דרישות ביסוס והתקנה –חלק ב' 
 
 

 .   דרישות ביסוס והתקנה:6
 

 ביסוס העמוד:  6.1
 

 חלק ראשון. 1225היו מפלדה מגולוונת ויעמדו בדרישות התקן ברגיי העיגון י  6.1.1

 

 (:b, רוחב a, אורך  hיציקות הבסיסים לעמודים יהיו כמפורט להלן )גובה   6.1.2

  40מטר  4לעמוד תאורה בגובה X 40 X 60  .ס"מ  

  60מטר  5-6לעמוד תאורה בגובה X 60 X 80 .ס"מ 

  80מטר :    7-9לעמוד תאורה בגובה X 80 X 120  ס"מ 

  100מטר:  10-12לעמוד תאורה בגובה X 100 X 140   ס"מ 

  
 

 

 להלן טבלת בורגי העיגון:  6.1.3
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 התקנה:  6.2

 

 מישור המדרכה . מעלהתקנת העמוד תהייה לברגיי העיגון של הבסיס    6.2.1

 

  
 

 את המרווח שבין  לאחר הצבת העמוד , יש למלא בחומר מילוי מסוג "גראוט צמנטי"  6.2.2

 מ"מ.  30תחתית העמוד לבסיסו. עובי הגראוט הצמנטי לא יעלה על           

 

 ס"מ בציפוי אפוקסי  30בגמר הצבת העמוד , יש לצבוע את הבסיס העמוד ועד גובה   6.2.3

 " של טמבור. HBמרכיבי "ארוקוט -דו         

 

 , יולבשו שרוולי הגנה )כיסויי תבריג !( לברגיי העיגון X2לאחר הידוק האומים )   6.2.4

 . A R ESCO) )הספק  SOGEXIהמכילים גריז( על התבריגים של היצרן           

 

 בתחתית העמוד : , יהיו סמויים מן העין לקרקע כל חלקי החיבור והעיגון של העמוד    6.2.5

 וסה באספלט או בטון.לא יכבסיס העמוד "צלחת" . בשום מקרה  –יהיה כיסוי הקיפי           

 

 ,  לציר האורך של המדרכהפתח השירות )"המגש"( יהיה מופנה תמיד בעת ההתקנה ,   6.2.6

 להבטחת נגישות.-מצד ימין של העמוד(  –)ובעמידה מול העמוד עם הפנים לכביש          

 

  ירייה"(:עקיצור של עמוד " –" עבתום ההתקנה העמוד יסומן בפורמט הבא ) "  6.2.7

 ע /המזינה מס' מרכזיה / מס' מעגל  /  מס' סידורי               
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 את העמוד                                            של העמוד                                                    
 
 

 חשמל –חלק ג' 
 

 .   המגש:7

 
 אות )ס"מ(:גודל המגש יותאם לגובה העמוד ולפי המידות הב  7.1   

  ס"מ(  7, גג  10ורוחב  47מטר , אורך המגש יהיה  6לעמוד תאורה עד גובה( 

   56, אורך המגש יהיה  מ' )כולל( 12מ' ועד גובה  6לעמוד תאורה שמעל  

 )ס"מ(.  9, גג  13וברוחב           

 

 תקן  מ"מ , מעוכב בעירה לפי 6, צבע כתום , בעובי  PVCלוח המגש יהיה מחומר    7.2  

 בתקן. 18, סעיף  1חלק  145ישראלי           

 

 על המגש יהיה מוטבע בכיתוב ברור ובלתי מחיק , בצבע שחור, )כמו גם כל הסימונים    7.3  

 שיהיו על המגש( : שם היצרן/הספק וכתובתו , כולל מס' טלפון.          

 .756עמידות הכיתוב תעמוד בתקן ישראלי          

 

 רכיבי המגש:   7.4  

  1יותקן מא"ז נפרד עם ניתוק אפס שעל העמוד לכל גוף תאורהX10A+N  מתאים

 .  10KAלזרם קצר של 

  'מהדקים יהיו מתוצרת חבSOGEXI  400. המהדקים יהיו מותאמים למתח עדVac  

 וולט לפחות ויותקנו על "פס דין". 2000ובעלי יכולת בידוד של 

 ן "עצר מהדק תאורה".בתחילת ובסוף שורת המהדקים יותק 

  רכיבים כגון ממסר פחת , מא"ז וכדומה יהיו מתוצרתABB  , סימנס ,Moeller  או

Schneider. 

 .כיסוי למפסק חצי אוטומאטי 

 

  בטרם התקנתוהמגש על מרכיביו יקבל אישור מחלקת תאורה . 

 

  CEEסוג ( , השקע יהיה מ5.2.14במקרה ויותקן שקע בקצהו העליון של העמוד )סעיף    7.5

 . 3X16Aהמתאים לחיבור חשמל של          

  

 

 הארקות: . 8
 

  מ"מ, X 4 20על בורג הארקת העמוד, יותקן פס הארקות מנחושת מצופה בדיל, בחתך    8.1

 פליז ודסקיות. יוברגיס"מ עם הברזות  12 -ובאורך של כ        

 

 לפס הארקות יחוברו בנפרד:        

 .(במידה וקיים)מיסוד העמוד  פס הארקה מגולוון • 

 מוליכי הארקה של הכבלים הנכנסים ויוצאים מהעמוד. • 

 אם קיים( יחוברו  ולבית תקע)מוליכי הארקה של כבלי ההזנה לגופי התאורה  • 

 לפס הארקה שעל המגש.    

 .שבמגש מוליך גישור ממוליכי ההארקה האופקיים • 

  ים לחיבורי הארקה נוספים. חיבור רזרבי יברגי 2על פס הארקות יהיו 
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 עיריית חיפה                                                 

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                  
 ף תשתיות עירוניות.אג                                                   

 חשמל אנרגיה תאורההמחלקת                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 מפרט בדיקת יציבות עמודי תאורה

 ע"י קבלן חיצוני.

 
 )מסמך זה מוגדר בנוהל הביצוע של מחלקת תאורה(

 

  1.01גרסה 

 2021ינואר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אורת גנים ופיקוחאלפי חזי , רע"ן תכתב: 

 דורון יעקובי , מנהל מחלקת תאורה אנרגיה וחשמל אישר:                         

 אלי אלקבץ , מנהל אגף תשתיות עירוניות אישר:           
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 מפרט לאספקת שירות  "בדיקת יציבות עמודי תאורה"

  Street Lighting Column Testing Service Specification   
 

 

 הגדרות: .1

 

"העירייה" או/ו "המזמין" או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד לחוד הגורם מולו מתנהל  –עיריית חיפה  1.1

 .הקבלן

 

האחראי הבדיקה מוסמך באתר  צוות פעיל מנהל יקבלן : כמוגדר על פי תקנות בטיחות בעבודה .  הקבלן  1.2

חברה שאינם עובדי עיריית חיפה , הבאים  יחיד אוההגדרה מתייחסת לעל כל נושא הבטיחות. בין היתר 

 לבצע עבודה ) על עובדיהם וציודם ( במרחב שיפוט עיריית חיפה.

 

בדיקה מקדימה חזותית לעמוד התאורה שמטרתה לזהות פגמים בולטים. בדיקה לחזותית  –בדיקה חזותית  1.3

 "דינמית". -לעמוד התאורה היא תנאי מקדים לביצוע בדיקות "סטטית" ו

 

המיועדת לבדוק את בסיס העמוד , חוזק העיגון לקרקע ,  "סטטית": זו בדיקת "העמסה" על העמודבדיקה  1.4

 טון. 4העמסה מקסימלית תהיה במשקל עד . "כיפוף"-ובדיקת העמוד לכל אורכו ביכולת עמידה ב

 (.414)העמסה זו מדמה את "עומס הרוח" ותתבצע בכפוף לתקן הישראלי 

  היא בדיקה מקדימה לבדיקה "דינמית".היא מתבצעת , בדיקה זו , אם  הערה:      

 

)"משרעת עד לדעיכה"( תוך כדי ניטור  לתהליך כיפוף וחזרהתוגדר כבדיקת תגובת העמוד  -בדיקה דינמית 1.5

בקרקע וכדומה. -תגובת העמוד. המטרה היא זיהוי לכשלים בגובה העמוד , כשלים נסתרים בעומק העמוד

 מטר מפני הקרקע. 50ם שגובהם עד הבדיקה יכולה להתבצע לעמודי

 

 )והמשלימים זה את זה(:שני אופנים אפשריים לביצוע       

העמוד יורעד לזמן מוגבל בעזרת מתקן ייעודי .ההרעדה תותאם לגובה וסוג  –בדיקת "הרעדה"  .א

 –העמוד. בעיקרון, שיטה זו מיועדת בעיקר לבדיקת חלקו העליון של העמוד , מנקודת ההרעדה 

 ומרכיביו.  בעמוד כולו. לא מן הנמנע שבבדיקה זו צפויים להתגלות חלקים רופפים ומעלה

 )אם בדיקת העמסה/סטטית תקינה , ניתן לקבוע שהכשל הוא בחלקו העליון של העמוד..(

בדיקת הפעלת לחץ ושחרור , בכיוון כלשהו ,אחד בלבד, ובלבד שאופן הבדיקה ותפוקת הנתונים  .ב

מידע שנוטר מכסה את כל הסיכונים האפשריים . בדיקה זו מתאימה שאכן ה שתוכיחתהיה כזו 

 ומטה. )כולל בסיס העמוד(. –בעיקר לבדיקת חלקו התחתון של העמוד , מנקודת הפעלת הלחץ 

ניתן לממש בדיקת הפעלת לחץ ושחרור בשני כיוונים או יותר , כך שהמרווח בין נקודות  הערה:

 זו הפעלת הלחץ יכולה להיות מארבעה כיוונים מקסימום.לפחות. בשיטה  80°הפעלת הלחץ יהיה 

 

ההתקן עליו מקובע גוף התאורה ומקושר חשמלית לרשת המאור העירונית . )כאופציה ,  –עמוד תאורה  1.6

 זהו עמוד הצללה בגן משחקים המשמש כעמוד תאורה הניזון מארון חשמל ייעודי(.

 

 כללי עדכון המפרט: .2

 

וף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה עדכנית מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפ

 . או/ו  שינוי/תוספת תקינה הנוגעת )או משליכה( על בדיקת יציבות עמודי התאורה בתחום

 מרגע מועד פרסומה. )יעודכן מס' המהדורה בהתאם(.היא תהיה תקפה  למפרט,  עם פרסום גרסה חדשה

 .2020מתאריך יוני  1.00גרסה מהדורה קודמת )ראשונה(             

 

 עדיפות מסמכים: .3

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים , סדר העדיפות לעניין 

  הביצוע נקבע ברשימה שלהלן :

 )ברשימה שלעיל, כל הוראה במסמך קודם עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( 

 

 חוזה .   .א

 כני ונספחיו.המפרט ט .ב

 התקנים המפורטים במפרט )ולפי סדר הופעתם(. .ג
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 תקנים מחייבים: .4

 

 ISO 9001 – מטרתו העיקרית: להבטיח כי מוצרי הארגון ושירותיו מותאמים לדרישות האיכות של הלקוח . 

 

 ISO/ ICE 17025 - המוביל של  זהו התקן( ארגון התקינה הבינלאומיISOלמעבדות בדיקה וכיול )בכל תמקד מ, ו

בפועל המוגדרת ומתבצעת כי השיטה  מוודאהתקן כיולים. לכשירות מעבדות לביצוע בדיקות או/ וגם הנוגע 

לכל הנוגע  צריך להיות ספציפיהאישור לעמידה בתקן זה  כולל חישובי אי וודאות.וגדרו בהתאם לנהלים שה

 לבדיקת עמודי תאורה המוצבים ברחוב.

ע בפיקוח מכון התקנים הישראלי )או כל מעבדה מאושרת אחרת( ובפרט ששיטת לחילופין , יהיה הקבלן המבצ

 הבדיקה נבדקה ואושרה ומלווה בתעודת הסמכה מתאימה.

 לחילופין , יהיה הקבלן המבצע עם אישור הממונה על התקינה , בכל הנוגע לאופן הבדיקה וההסמכה לביצוע.

 

מטר. התקן אינו חל על היסוד. התקן  18תאורה שגובהם עד תקן ישראלי שדן בתכנון וייצור עמודי  – 812תקן 

 מפרט את העומסים המותרים על העמוד.  

 

זה דן בקביעת הערכים האופייניים של עומסים הנגרמים על ידי הרוח, שיש להתחשב  ישראלי תקן – 414תקן 

 . בהם בתכן של מבנים שלמים ושל חלקיהם

 

, עומסים עמודי תאורה לפי שטח החתך שלהם ובדיקת  הנוגעות לתכנוןתקן זה קובע את הדרישות  : EN-40תקן 

התקן מגדיר מספר פרמטרים מטר.  20התקן מתייחס לעמודי תאורה שגובהם המקסימלי  מותרים וחוזק החומר.

חוף ים, שטח עמודי תאורה , תוך התחשבות במקום ההתקנה כמו :שעל היצרן לקחת בחשבון בעת תכנון ובדיקת 

"אזורי רוח" כשהתקן מתייחס לעומס רוח -, אזור בנוי וכדומה. כמו כן קיימת התחשבות ב מכשולים חלק ללא

 . 414מטר מהקרקע.  בישראל , "אזורי הרוח" כמוגדר בתקן ישראלי  10דקות ובגובה  10באזור ספציפי , למשך 

 

EN 40-3 / 1-2-3, 2013  מחליף את גרסה(EN 40-3 /1-2-3, 2000 )– שמו הכללי תקן זה בEN 40 כולל בתוכו 

 ( ישנם שלושה נושאים EN 40-3)מכאן  3מטר. בחלק  20חלקים העוסקים בעמודי התאורה שגובהם עד  7

     אימות הנתונים לפי בדיקה. – 2נושא  מפרט לעומסים אופייניים על עמוד התאורה. – 1(:  נושא 1-2-3/)מכאן 

 אימות הנתונים לפי חישוב.  – 3נושא 

 בלבד . כלומר:  2,3לתקן זה הם  םינתנו הנושאים הרלוונטיימבחEN 40-3 /2-3. 

 

ILP TR22 -  .מסמך המגדיר את הסיכונים האפשריים הנובעים מהצבת עמוד תאורה 

 בדיקת יציבות ומצב העמוד צריכה לכסות את כל הסיכונים המופיעים במסמך זה. 

 

 

 

 דרישות כלליות: .5

 

 קת יציבות עמודי תאורה : איפה בדק וכמה. )יוצגו דו"חות בדיקה כדוגמא(. בבדי והקבלן יציג את ניסיונ 5.1

 

 . לכל אורכו של העמוד , כולל הבסיסבדיקת עמוד התאורה תהיה כזאת שתכסה את מצבו  5.2

 

הקבלן יעמוד בתקנים ארציים ובכללי ודרישות הרשות המקומית בכל הנוגע להפעלת ציוד הבדיקה , כגון  5.3

 וכדומה. רעש , זיהום אוויר 

 

הסמכות קבלן לבדיקת יציבות עמודי תאורה כמפורט להלן: בהיעדר הסמכת "מעבדה מאושרת לבדיקת  5.4

 בישראל.  רשמיע"י גוף  תוכר, תעודת האחריות  17025תקן  –יציבות עמודי תאורה" 

 )מכון התקנים , הממונה על התקינה(.

 

נזק שיגרם לסביבה במהלך עבודתו. )אבני  הקבלן יהיה אחראי לשלמות אזור הבדיקה ויפעל לתיקון כל 5.5

 שפה , אספלט, דשא , מדרכות ומשטחי ספורט וכדומה(.
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 צוות הביצוע מטעם הקבלן: .6

 

)מהנדס מומחה אחד לפחות בצוות הבדיקה(  כל העוסקים בניהול ומתן השירות צריכים להיות בעלי ניסיון 6.1

 לביצוע משימותיהם.  םציוד מתאיכן ובהפעלת הציוד הכשרה בעלי , ים מיומנ

 

 באחריות הקבלן לתאם מעקב והדרכה לצוות המבצע על מנת להבטיח רמות גבוהות של מיומנות.  6.2

 

כל אנשי הצוות צריכים להיות בעלי הבנה מעמיקה של הסיכונים האישיים הקשורים לביצוע המשימה, יחד  6.3

 עם מודעות למגוון הפעולות והאפשרויות הזמינות.

 

 

 יצוע הבדיקות:זימון הקבלן לב .7

 

ע"י נציג מחלקת תאורה של עיריית חיפה.  שבועיים לפחותהקבלן יוזמן לביצוע הבדיקות בהתרעה של  7.1

 )האפשרויות: מנהל המחלקה או ממלא מקומו בהעדרו , מנהל עבודה של החשמלייה(.

 

השלמות אם עמודים ליום + יום  25ימי בדיקה לפי  4עמודים לבדיקה )  100לידי הקבלן תעבור רשימת  7.2

תבוצע בדיקה חזותית לעמוד וכן בדיקה דינמית : עמידת העמוד בעומסי רוח כמפורט בתקן  יידרש(.

 . 414ישראלי 

 

  .הערה: הבדיקה החזותית תהיה תמיד הבדיקה הראשונה והיא תנאי לביצוע הבדיקה הסטטית 

 ביצוע הבדיקה הסטטית היא תנאי לבדיקה הדינמית.                

 

בלת הזימון יערך הקבלן לכל הקשור לבטיחות בעבודה, להכנת ציוד הבדיקה ויודיע למנהל העבודה עם ק 7.3
 בחשמלייה על מועד מוסכם להגעתו. 

 
חייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי רכב על מדרכה, או כל הבדיקה תככל ש 7.4

תיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, תדאג החברה, לכל ה
 לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי הנחיות הרשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.

 

, יסומן במדבקה עמידה )מסוג פוליאסטר כסוף(  שעבר את הבדיקה ונמצא כשירכל עמוד נבדק ,  7.5

של הבדיקה , פרטי החברה המבצעת , מס'  תוקף-את נתוני תאריך הבדיקה , תאריך פג לפחותשתכלול 

 סידורי למדבקה.

 

 הליך הבדיקה יזהה בין היתר: 7.6

 

 .כשל ביסוד העמוד גם אם לא ניראה חזותית 

 ( כשל עקב קורוזיהCorrosion.) 

 תהיווצרו ( סדקים בעמודCracking.) 

 .כשל במפרקים לאורך העמוד )אם יש( והחיבורים לזרוע 

 ( עיוותDistortionפיתו / )( לTorsion.במבנה העמוד ) 

 

 עמודים( יסופק דו"ח מלא ומפורט שיכלול את פרטי העמוד הנבדק: 100בסיום כל הבדיקות ) 7.7

 

 .)סוג )עץ/ברזל/אלומיניום/בטון 

 )צורת העמוד )עגול , מתומן , דקורטיבי וכדומה 

 .גובה 

  )"כן או לא. –קיום שרוול מגן בבסיס העמוד )צינור "זנד 

 כיפופים  שנמצאו.  -קים רופפים  / פגמיםחסרים בעמוד / חל 

  מיקוםGPS כאורדינטו(ת   LAT , LON ) 

 .)כתובת )כולל מס' בית הקרוב ביותר לעמוד 

 .מספר עמוד 

  אם יש ושל העמוד בכלל(.  –תמונות )של הכשל 

  מהות הליקויים , המלצות  –סיבות לפסילה, עמוד עם ליקויים לטיפול  –הערות במלל: עמוד ניפסל

, החלפה או שיקום מתוזמנים,  שנים 5-לפני תום השנים,  5בדיקה נוספת לאחר המשך הטיפול בעמוד: ל

 וכדומה. החלפה מידית

 .תאריך בדיקה ושם מנהל צוות הבדיקה 
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 , ומחייב את החלפתו , יסומן באחת האפשרויות הבאות: שלא עבר את הבדיקהכל עמוד נבדק ,  7.8

 . אדום יס העמוד תסומן נקודה בולטת , בספריי צבע עמוד להחלפה מיידית : בקרבת בס .א

עמוד להחלפה לא דחופה )עד שבוע מתום הבדיקה(: בקרבת בסיס העמוד תסומן נקודה בולטת  .ב

 .  צהובבספריי צבע 

 

 

 

 הבדיקות חוזרות:  .8

 

יאושר  בטרם -הקבלן יבצע בדיקה חוזרת לעמוד , שבבדיקה הראשונה נמצאו ליקויים המחייבים תיקון וטיפול 

 ככשיר לחמש השנים הבאות.

  את פירוק העמוד ולדוגמה: חיזוק ברגיי פלטת  אינו מחייבהבדיקה החוזרת תתבצע רק במקרה והליקוי

 וכדומה . שילוט או כרזה או סלי פריחההבסיס , חיזוק )או החלפה( ברגיי זרועות , חיזוק ברגיי 

 . הליקוי המתוקן יאושר ע"י הקבלן 

 ות לחמש השנים הבאות. תעודת אחרי ןתינת 

 

 

 תיעוד מסכם: .9

 

בפרק "זימון הקבלן לבדיקות"( .  – 2הקבלן יגיש דו"ח מלא ומפורט כמבוקש בסיום הבדיקות )כמפורט בסעיף 

 הדו"ח על נספחיו יהיה בעברית בלבד. בנוסף , יסופק קובץ בדיסק און קי שיכלול: 

 .)תמונות העמוד והליקויים )אם היו 

  כדוגמת "מפות גוגל" , מיפוי מיקום כל( העמודים שנבדקו על מפה באפליקציה קיימתMAPS.ME.) 

  קבלת קובץ בפורמטSHP  שיאפשר את הטמעת הנתונים בקבצי מערכתGIS  .הקיימת 

  ירוקעמודים תקינים יסומנו בעיגול קטן. 

  צהובעמודים לבדיקה חוזרת בעיגול קטן. 

  אדוםעמודים מסוכנים/להחלפה בעיגול קטן . 

 ספר הזיהוי של העמוד )ליד כל נקודה במפה(.מ 

 

 

 

 אחריות: .10

 

  בכפוף למצב העמוד  ן. משך האחריות )בשנים( יינת ונמצא תקיןתסופק תעודת אחריות לעמוד הנבדק

 שנים . )ולא פחות משלוש שנות אחריות(. 5ביום הבדיקה, עד 

 

 ן "אחריות חלקית" כמפורט להלן:, תינת)של שלוש שנים לפחות( אחריות מלאה -במידה והעמוד אינו בר 

בעתיד, יקבע עמוד שעומד בדרישות התקן ביום הבדיקה , אולם קיים חשש לבעיות שיסכנו את מצבו 

 הבודק את מועד הבדיקה החוזרת הבאה . עד למועד זה העמוד בטוח לשימוש.

 

  ואינווד להחלפה,  ( או/ו בדרישות בדיקת הקבלן ,יצוין כעמ414, 812עמוד שאינו עומד בתקינה )ת.י     

 אחריות. -בר

 

  לתעודת האחריות תצורף תעודת יצרן ציוד הבדיקה המעיד על הסמכת הקבלן לביצוע הבדיקות עם הציוד

 שברשותו.

 

 . )תעודת האחריות תהיה חתומה ע"י קונסטרוקטור )או "מנהל הבדיקה" שהוסמך ע"י הקבלן לחתימה 
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 עיריית חיפה                                                 

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                  
 אגף תשתיות עירוניות.                                                   

 חשמל אנרגיה תאורההמחלקת                                                   

 

 

 

 

 

 נוהל בדיקת יציבות 
 עמודי תאורה     

  
 2020-2מספר הנוהל:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אלפי חזי , מחלקת תאורה.כתב:     

 דורון יעקובי , מנהל מחלקת תאורה. ביקר:                   

 ף תשתיות עירוניות.אלי אלקבץ , מנהל אגאישר:                             
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 מטרת הנוהל: .1
 

קת חשמל ותאורה של עיריית חיפה וקבלני החשמל הנוהל נועד להבטיח מודעות וכללי עבודה של עובדי מחל
 העובדים לטובת עיריית חיפה , בכל הנוגע יציבות עמודי תאורה . 

 

  :שנת הוצאה של הגרסה ראשונה. – 2020מספור הנוהל 
 מציין "נוהל בדיקת יציבות עמודי תאורה" . -2

  : ה. בעדכון שאינו וכדומ  1,2,3מהדורה: מציין גרסה. בעדכון מהותי תשתנה הספרה ולמשל
 ,  וכדומה. 02,  01ולמשל:  00משמעותי , ישתנה המספור 

 
וכן עפ"י  עדכנית בתחום או/ו עפ"י תקינהבכפוף לדרישות טכניות המתחדשות , מסמך זה יתעדכן מעת לעת 

 מרגע פרסומה.היא תהיה תקפה לנוהל, . עם פרסום גרסה חדשה ניסיון מצטבר ביישום הנוהל

 

 

 רקע: .2

 

מצטבר בטיפול בעמודי תאורה , ממנו עולה שיציבותם נפגמת עד כדי חשש  ןנכתב לאור ניסיוהנוהל 

 להתמוטטות בעקבות התיישנותם.  

שנים. ישנם מקרים שהכשל המחייב חלפת עמוד יהיה הרבה לפני  25 -אורך חי העמוד , עומד )עפ"י יצרנים( כ

 מועד זה ! 

קודת העיגון לבסיס היצוק הנובעת מקורוזיה . בחלק מהמקרים עיקר הבעיה בעמודי תאורה מתכתיים היא בנ

 הכשל בעמוד אינו ניראה והוא קבור תחת אספלט או אדמה. 

 

בהיעדר תקן ישראלי לבדיקת יציבות עמודי תאורה )וממילא אין הסמכה , נכון להיום , לאף גורם בישראל 

( , נוהל זה והמפרט הכלול בו , מכסה 70251בכפוף לתקן  -"בדיקת יציבות עמודי תאורה" -ל הסמכת מעבדה

 את פערי הידע והפעילות הנדרשת לבדיקת היציבות. 

 

 

 סוגי בעמודים לבדיקה: .3

 

 סוגי העמודים ובכל הגבהים והחתכים )עגול, מתומן וכדומה( .  כלככלל, יבדקו 

 שנה ויותר(. 20העדיפות לעמודי תאורה גבוהים ובפרט אם אורך גילם גבוה. )

 יבדקו:

  מ' ויותר.  4כל עמודי תאורה מתכתיים 

  מ'. )בדיקת עמודים מעבר לגובה זה אינה מוגדרת בתקן ישראלי!( 18עמודי "כתר" שגובהם עד 

  מ'. 18עמודי "כתר" מעל 

  כולל עמודים דקורטיביים בטיילת. –כל סוגי עמודי העץ 

  )! עמודי הצללה בגנים )ולא רק אלו המשמשים לתאורה 

 (. כאלה שחח"י פירקה מהם את רשת החשמל והוגדרו כעמודי עירייה עם עמודי בטון 

 רשת תאורה בלבד(.

 

 

 

 

 עיריית חיפה

 מחלקת תאורה

 2020-2מספר הנוהל: 
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 שיטות בדיקה מקובלות: .4

 

בדיקה "ויזואלית" / "חזותית": העמוד נבדק ללא אמצעי מעבדתי ברמת המישוש והמבט. ניתן להיעזר בכלי  .א

דרך פתח -עבודה כגון מברג לגירוד התרשמות מעומק הקורוזיה במתכת. הבדיקה תהיה חיצונית ופנימית 

 השירות בעמוד )פתח המגש(.

 שבין עיגון העמוד לקרקע ועד גובהו העליון של פתח המגש. מדידת עובי דופן ובפרט הקטע .ב

בדיקה "סטטית": זו בדיקת "העמסה" על העמוד המדמה את "עומס הרוח". השיטה: מכשור המשמש  .ג

 מ' בלבד.  18טון מפעיל לחץ סטטי . הבדיקה הזו מוגבלת לעמודים שגובהם עד  4להעמסה עם עומס של עד 

 כולה להתבצע בשני אופנים :בדיקה "דינמית" : בדיקה זו י .ד

  מ'.  50וניטור המשרעת עד לדעיכה.  היא ניתנת לביצוע לעמודים שגובהם עד  הרעדהבדיקת 

סוג זה של בדיקה עשוי לגלות בין היתר ,כשלים בציוד מותקן ורופף . )זרועות או התקנות אחרות על 

של העמוד וההשלכות שהיא  העמוד(. הרעדת העמוד מאפשרת בין היתר לזהות את התדירות העצמית

 יוצרת על מבנה העמוד. עומס ההרעדה יהיה מותאם לעמוד הנבדק. 

  80 - 90הוא בין   ם)לדוגמא, בשני צירים שמפתח הזווית ביניה  דחיפה או/ו ומשיכהבדיקה המבוססת על 

ה בעצם מעלות( וניתוח גרפי ממוחשב המלמד על תגובת העמוד לכיפוף ומשיכה. סוג זה של בדיקה מכס

 את "הבדיקה הסטטית" מעצם הפעלת הלחץ , השקול לעומס , ברמות שונות ומוגדרות על העמוד.

 

 

 

 הנחיות ביצוע לטיפול בעמוד נבדק: .5

 

בדיקת עמודי תאורה תתבצע ע"י החשמלאים בפיקוח מנהל העבודה )או ממלא מקומו בהעדרו(. תקופת  5.1

 ערכות לחורף של אותה השנה. אוגוסט של כל שנה כה-הבדיקה תהיה בחודשים אפריל

 

 מנהל העבודה יכין את "מפות הבדיקה" :  5.2

יקבע אזורים ורחובות עם עדיפות לבדיקה. )לפי פרמטרים של: התיישנות העמודים , קרבה לים , סוג  .א

 עמוד וגובה ורקע קודם של אותו האזור וכדומה(. הרשימה השנתית תעבור לאישור הנהלת המחלקה.

  הבדיקה , יסמן מנהל העבודה על שרטוטי הקדסטר את העמודיםלאחר אישור רשימת  .ב

 המיועדים לבדיקה, באזור הנבחר.

מפות הבדיקה ייסרקו וישמרו במחשב מנהל העבודה בתיקייה כללית "בדיקת יציבות עמודי תאורה"  .ג

 ובתיקיית משנה המכילה את סריקת "מפות הבדיקה" לאותה  שנת הבדיקה.
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נים צוות הבדיקה של עמודי התאורה , ילווה בתיעוד )שישמש בין היתר לעדכון מאגר המיפוי( , ולפי הנתו 5.3

 הבאים:

 )סוג העמוד )עץ, מתכת, בטון 

 .אפיון: עגול, מתומן , דקורטיבי  וכדומה 

 .גובה העמוד 

  מיקוםGPS   נתוני(LAT , LON) 

 )כתובת )שכונה , רחוב ומס' הבית הקרוב אליו ביותר 

 .מספר העמוד 

  אם יש(. –תמונת העמוד )ותמונות נזק 

 

  הל העבודה לצורך שמירה בתיקיית המשנה הרלוונטית למנהתיעוד המעודכן , יימסר בסוף יום העבודה

 לאותה שנת הבדיקה. 

 .תוצאות הבדיקה היומית יופצו למנהל המחלקה 

 

בשלב הראשון של הבדיקה ע"י החשמלאים , תתבצע בדיקה ויזואלית של העמוד בדגש על הבסיס. יש  5.4

 לתעד בצילום פגמים שנמצאו. 

 

 וד אינו מתנדנד.נדרש לוודא שברגיי הבסיס מהודקים והעמ 5.5

 

"לדקור" במברג את בסיס העמוד ע"מ לוודא שאין פגמי  -יש לחשוף את בסיס העמוד )אם אינו גלוי( ו 5.6

 קורוזיה שפגמו בעמוד. 

 

במידה ויש על העמוד שילוט או כרזה או סלי פריחה , יש לוודא שהוא אינם רופפים ומחוזקים כהלכה. יש   5.7

 לתעד בצילום את ההתקן שעל העמוד. 

 

במידה ומותקנת על העמוד "תאורת חג" יש לוודא שאינה מהווה סיכון בטיחותי : בהיבט חיבורי החשמל וגם  5.8

אופן הקשירה והחיזוק. מובהר ומודגש: במידה וקיימת "תאורת חג" על עמוד תאורה , היא אינה יכולה 

ד ולגרום למשיכת להיות מקושרת בהמשכה לבניינים או עצים )או בכלל לכל מתקן אחר היכול להתנדנ

 עמוד התאורה( . 

  תנותק ! –"תאורת חג" שאינה עומדת בדרישות 

  הניתוק.  לפני ואחרייש לתעד בצילום תאורה זו 

 

 נמצא עמוד פגום היוצר סיכון , יתבצעו כל הפעולות הבאות ולפי הסדר המופיע להלן: 5.9

 יתבצע דיווח טלפוני מידי למנהל העבודה )או ממלא מקומו בהעדרו(. .א

 פגם יתועד בצילום ברור.ה .ב

 מנהל העבודה יפעיל את קבלן החשמל של העירייה בנוהל חירום לטיפול בעמוד . .ג

האירוע יתועד כחלק מדו"ח הבדיקה הכולל לאותו יום ויישמר בתיקיית המשנה )לאותה  .ד

 שנת בדיקה( , במחשב מנהל העבודה.
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ואין מספר מזהה על העמוד , יש  במקרה של הזנת החשמל לעמוד התאורה ישירות ממרכזיית תאורה,  5.10

 :ירייה"(ע" מסמן "ע)" לסמנו בפורמט המקובל ולהלן

 

 ע /מס' ארון המקושר לעמוד  /מעגל  /' סידורי מס
 

במקרה של הזנת החשמל לעמוד התאורה מעמוד חח"י , ואין מספר מזהה על העמוד, יש לסמנו בפורמט המקובל 

 ולהלן:

 

  ע / מס' ארון/ עמוד חח"י המספק הזנהמס'  /מס' סידורי 
 

 

 תיעוד הבדיקה שבוצעה ע"י חשמלאי המחלקה: .6

 

ות , תתקיים ישיבת סיכום של הצוותים הבודקים מול מנהל העבודה. בישיבת הסיכום יוצג בסוף יום הבדיק 6.1

 בפני מנהל העבודה :

  "כמה עמודים תוכננו לבדיקה מול הביצוע בפועל. –"תכנון מול ביצוע 

 .יוצג התיעוד המלא בליווי הסברים של הצוות הבודק למקרים החריגים שנמצאו 

  אם היו במהלך יום הבדיקות (.  במידה והיו אירועי בטיחות עט וקרה" של "כמיועלו אירועי בטיחות(

 (. 1.00מהדורה  2019-1של ממש , הם ידווחו עפ"י נוהל הבטיחות הקיים )מספרו  

בהעדרו( לפעול לתיעוד מלא של יום הבדיקות כנדרש  –באחריות מנהל העבודה )או ממלא מקומו  6.2

 . 6.1 , 5.3 , 5.2בסעיפים  

 

 

 בלן חיצוני לבדיקת יציבות עמודי תאורה ע"י מנהל החשמלייה:הפעלת ק .7

 

 כללי:  7.1

 

 במכשור המאפשר בדיקה סטטית .  רקבלן חיצוני המופעל )בחוזה שנתי( לבדיקת עמודי תאורה ייעז

הבדיקה הזאת היא בדיקה נוספת לבדיקה "הדינמית" )הרעדה של העמוד עם ציוד ייעודי או לחילופין הפעלת 

 תוך ניטור תגובת העמוד(.לחץ ושחרור 

בעיקרון , הבדיקה "הסטטית" מתבצעת כבדיקה "לא הרסנית לעמוד" , כך שתפקוד העמוד לא יפגע בעקבות 

 ( . NDCT - Non Destructive Column Testingהבדיקה. )מקביל לשיטה המתקיימת בבדיקת  

ון לקרקע. בדיקה זו מדמה את בדיקת "העמסה" על העמוד המיועדת לבדוק את בסיס העמוד וחוזק העיג

 ( . 414, ת.י  812הבדיקה תתבצע לפי העקרונות של התקנים המקובלים בארץ )ת.י "עומס הרוח" . 

 

  מידית את פירוקובסמכותו של הקבלן הבודק לקבוע שעמוד "פסול" שמחייב . 

 

 

 

 

 

 

HziAlfi
Highlight
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 הפעלת הקבלן: 7.2

 

 מנהל העבודה יכין את "מפות הבדיקה" :  .א

יקבע אזורים ורחובות עם עדיפות לבדיקה. )לפי פרמטרים של: התיישנות העמודים , קרבה לים , סוג עמוד 

 ורקע קודם של אותו האזור וכדומה(. הרשימה השנתית תעבור לאישור הנהלת המחלקה.וגובה 

 הרשימה המאושרת תעבור לידי הקבלן כשבועיים לפחות לפני תחילת הבדיקות.  .ב

עמודים ליום כשהיום החמישי מיעד להשלמות בדיקה  25עמודים כבדיקה שבועית . )לפי  100הרשימה תכלול  .ג

 אם ידרשו(. –

אשיים , כמופיע ברשימה שאושרה, יש לסכם עם הקבלן לפעול להסדרי תנועה כנדרש ולהיערך בצירים ר .ד

 בהיבט הבטיחותי.

כמוגדר במפרט הצמוד  –הקבלן יבצע לכל עמוד נבדק בדיקה ויזואלית , "בדיקה סטטית" וכן "בדיקה דינמית"  .ה

 להסכם ההתקשרות עם הקבלן. 

 לצוות הקבלן יתלווה נציג מחלקת תאורה. .ו

 גמר הבדיקה יופק דו"ח מלא ומפורט כמוגדר במפרט. הדו"ח יופץ :ב .ז

 .מנהל האגף 

 .מנהל מחלקת תאורה 

 .מפקח בכיר במחלקת תאורה 

 .יתועד בתיקייה הרלוונטית במחשב מנהל העבודה של החשמלייה 

 

 

 

 

 :שירות "בדיקת יציבות עמודי תאורה"מפרט לאספקת  .8

 

 ד ממנו.המפרט מצורף לנוהל זה והוא חלק בלתי נפר
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 עיריית חיפה                                                 

  ,מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                
 אגף תשתיות עירוניות.                                                 

 .חשמל ואנרגיה  תאורהלמחלקת ה                                              
 
  

 
 
 

 
 

 

 מפרט טכני לתאורת רחוב 

 (LED)בטכנולוגיה מבוססת 
 

 חלק א' : הזנת רשת.

 חלק ב' : הזנה סולארית.
 

 2.2גרסה 
 2020ינואר 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                               

 

 רע"ן תאורת גנים ופיקוח.: אלפי חזי ,  כתב                                                                
 ובי , מנהל מחלקת תאורה: דורון יעק ביקר                                                            

 ראש  האגף. –: אלי אלקבץ אישר                                                               
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 בהזנת מתח הרשת LEDמפרט תאורת  –חלק א' 

 

 

   רקע כללי: .1
 

מקדמת התקנת תאורת רחובות במרחב חיפה, במסגרת מדיניות לקידום הנגישות  עיריית חיפה
 בחשכה ושיפור רמת השירות לאזרח. 

בכוונת העירייה / מחלקת תאורה להסדיר את תחום תאורת הרחובות באמצעות קובץ הנחיות, 
 דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור הטכני ומפורטים במסמך זה.

לאישור גוף  תנאי סף, הוא מסמך עדכני , המפרט דרישות בסיס, שהן מסמך זה, כמשמעו

  התאורה מבחינת העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות אלו.
 

 מסמך זה נחלק לשניים: 

 
 LEDבהזנת מתח הרשת : חלק זה מפרט את הדרישות לגוף תאורה  LEDמפרט תאורת  .א

 ית חשמלית של רשת החשמל הארצית.המותקן על עמוד עם תשת

של חלק א' ובתוספת  השלמהבהזנת לוח סולארי : חלק זה הינו  LEDמפרט תאורת  .ב
 הזנת הרשת הארצית. במקום דרישה להזנת גוף התאורה מלוח סולארי 

סעיפים הנוגעים באופן ישיר , להזנת גוף התאורה עם רשת החשמל הארצית  מבטלחלק זה 

 מסמך זה. כמתואר בחלק א' של 
 

 
 ולהבהרה:

 

 של המסמך רלוונטי. רק חלק א'ממתח הרשת ,  LEDבמידה והדרישה היא לתאורת 
, למעט  שני חלקי המפרט תקפיםבהזנה מלוח סולארי ,  LEDבמידה והדרישה היא לתאורת 

 הסעיפים הנוגעים בחלק א' להזנת מתח הרשת.

 
 הכתוב במסמך זה מבוסס )בחלקו( על:

 חד לגופי תאורה מבוססי ב"מפרט טכני מיו  LED  בכבישים ושטחים פתוחים" של משרד

 . 2015יולי  -הבינוי והשיכון
  מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי"LED  "ינואר  –לתאורת כבישים רחובות ושצ"פ

2013 . 

 , קובץ הנחיות למתכנן תאורה בכבישים רחובות וגנים ציבוריים , משרד הבינוי 
 .2016יולי 

 

 

    קרונות ניהול גרסאות של מסמך זה:ע .2
 

מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה 
עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. עם פרסום גרסה 

 מועד הפרסום.  לאחרחדשה היא תהיה תקפה למכרזי התאורה שיבוצעו 
 

 (. 3.0, 2.0, 1.0מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )עדכונים 

במידה ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה שמימין לנקודה 
 (. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. 1.2,  1.1)

  18.10.18מתאריך   1.0 זה : גרסה  למפרט ראשונהגרסה. 

  2019, מרץ  2.0גרסה שניה למפרט זה :  גרסה . 
  2019, יולי  2.1גרסה שלישית למפרט זה : גרסה. 
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  הגדרות / ביאור מושגים:  .3
 

  מתקן המוצב ברחוב בהתקנה על עמוד ומאפשר את תאורת  הרחוב בשעות  –תאורת רחוב
 החשיכה. המתקן כולל לכל הפחות:

o  וף התאורה והאחראי על ביצוע הלוגיקה של רכיב חומרה המותקן במארז ג  -בקר
 עוצמת התאורה .

o  /ספק כוחDRIVER – להזנה קבועה ויציבה של תאורת ה  התקן ההזנה החשמלי- 

LED  . 
o  הגוף החיצוני של התאורה. –מארז 

o  ההתקן עליו מקובע גוף התאורה. –עמוד 
  )"וכנה , המסופקת הוא אוסף התקני חומרה ות –מערכת התאורה )או "מערכת" או "ערכה

 ומתוחזקת על ידי הספק המשיב למסמך זה. 

  ההתקן עליו מקובע גוף התאורה ומקושר לרשת החשמל הארצית.  –עמוד תאורה
 )כאופציה חלופית , בראש העמוד יותקן לוח סולארי להזנת החשמל של גוף התאורה.( 

  מדד של עוצמת אור ליחידת שטח אשר  נמדד בקנדלה/מ"ר. –בהירות  

 עוצמת הארה הנקלטת בעין בהסתגלות לתנאי התאורה ובשילוב עם אור הקורן  -היקות ב
 ממשטח מחזיר , כפי שניקלט בשדה הראיה.

  מקדם מסירת הצבעCRI (Color Rendering Index )–  0מוגדר ע"י ערך מספרי בין  
 )באחוזים( , המתאר את יכולתו של מקור האור לשחזר באופן מדויק את צבעם 100-ל

הממשי של האובייקטים שהוא מאיר. רצוי שמקדם זה יהיה עם ערך מספרי גבוה ככל 

 האפשר.

  "מוגדרת כמצב שבו קיימת תחושה של אי נוחות בראיה או הפחתה בכושר  -רמת "סנוור
 UGRL -לראות עצמים או שני המצבים גם יחד. הדירוג האחיד של הסנוור המטריד  מוגדר כ

- Unified Glare Rating. 

 " פרוטוקול תקשורתDALI( "Digital Addressable Lighting Interface )–  פרוטוקול תקשורת
ייעודי לתאורה המעניק יכולת שליטה של כיבוי/הדלקה /עמעום לפרט תאורה בודד או 

 סדרה שלימה של התקני תאורה.

 CB test report (Certification Body test report )– יקות.הגוף המוסמך לאישור בד 

 / גורם המספק את מערכת התאורה וברשותו כתב הסמכה רשמי מטעם  –המציע  ספק
 היצרן.

  גורם המייצר את מערכת התאורה. –יצרן 
  העירייה" או/ו "המזמין" או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד לחוד  –עיריית חיפה"

 הגורם מולו מתנהל הספק. 
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  :יםמסמכים ותקנים מחייב .4
 

 
    מסמכים מחייבים 4.1

 
 כל מסמך שיימסר ע"י היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה על   4.1.1

 יחשב בגרסתו הסופית  כמסמך  -יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          

 מחייב.         
 היצרן לנתוני   מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו   4.1.2

 תאורה  ה מערכתעל הספק בארץ.   בלעדי ומלאותכונות גוף התאורה , חלות באופן          

 סטייה / סתירה / הצהרה לא  מאוחר יותר הע"י העירייה ונתגלתה ב השכבר אושר         
 עלול  להביא לפסילת   זה, נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         
 .גוף התאורה המוצע         

 
 

   עדיפות מסמכים: 4.2

 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים , 

 שלהלןסדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 

 )כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך 
 הבא אחריו( :

 
 חוזה .   .ד
 .טכני ונספחיוהמפרט ה .ה

 ולפי סדר הופעתם.  התקנים המפורטים במפרט .ו
 
 

   תקנים ודרישות מחייבות 4.3
 

 בתחום של "מערכות תאורה (ISO 9001)הספק יהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות  .א

 בתחום החשמל".
 

תקן המפרט דרישות כלליות כמו: מיון, סימון, מבנה  –(  2.3 , 1)חלקים  20תקן ישראלי  .ב

 . תביולוגי-פוטונה חשמלי ובטיחות מכני , מב
  (EN-60598-1,2)התקן האירופאי המקביל: 

 

 . 08.09.05המפרט הכללי למתקני חשמל , פרק  .ג
 

 : תקנים בינ"ל המפרטים דרישות וביצועים של תאורת  IEC 62717  +IEC 62722תקן  .ד

          LED יחד עם שיטות הבדיקה והתנאים לעמידה בתקן. 
 האמריקאים הבאים : לחילופין , עמידה בתקנים או          

o  IES LM 79-08  תקן לביצוע מדידות חשמליות ופוטומטריות של גוף תאורה 
 . LEDהמבוסס  

o  08-IES LM 80  מדידת עוצמת הארה שלLED בודד.  

 LEDשעות רצופות לפחות , ובטמפרטורת  6000)דעיכה תפוקה אורית לאורך זמן של 
 מעלות צלזיוס(. 105עד  55שנעה בין 

o  11-IES TM 21   מבוסס  מערךתחזית אורך חיים שלLED . 

 
  המסופק בתאורה LED -ה רכיבבבדיקות בטיחות לשימוש  – IES 62471תקן  .ה

 . לתאורת חוץ(   RG-1בתאורת פנים או  RG-0)רמה           
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 ( .LED)דיודות פולטות אור  מודולמפרט דרישות בטיחות עבור  - IEC 62031תקן  .ו

 
מפרט את הדרישות והביצועים לאביזרי ההפעלה והבקרה המחוברים  – IEC 62384תקן  .ז

 ) אספקת מתח או זרם קבוע למודול(. LED -למודול ה

 
 .  LED-דרישות ממרכיבי הבקרה המשמשים להפעלת מערך ה - 61347-2-13תקן   .ח

 
מגנטית.  -נים אלקטרומדידת אותות הפרעה הנגרמות ע"י מקורות קור – 961תקן ישראלי  .ט

 :הרלוונטיים בתקןחלקים ה

o 2.1 – .גבולות ושיטות מדידה של הפרעות רדיו 
o 2.2 – מגנטיות.-דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרו 
o 10.2 – מגנטית.-חסינות הציוד הנמצא בסביבות מגורים מהשפעות קרינה אלקטרו 

 . EN55015 , 2-3-IEC61000   ,3-3-61000IECתקנים מקבילים:  או     
 

  על הסביבה. ציוד תאורהשל חסינות מהפרעות אלקטרומגנטיות  – 61547תקן  .י

 . EN55015, או עמידה בתקן  (IEC 61547)מקביל לתקן           
 

 דרישות הבטיחות לקרינה אלקטרומגנטית של המשרד דרישה לעמידת גוף התאורה ב .יא

 .  2009 בלתי מייננת התשס"ט להגנת הסביבה ותקנות קרינה  
  תקשורת אלחוטית עם גוף תאורה שמבוססת על תקשורת )רלוונטי במקרה ומתקיימת 
 נדרש אישור של המשרד להגנת הסביבה . (.NEMAבאמצעות שקע  רדיו  

 
 (.IPהגדרת הגנת מעטפת מאבק ומים )דרגת  – 60529 תקן ישראלי .יב

 

 (.IKתקן לעמידה בהלם וזעזועים )דרגת  -  IEC 62262תקן  .יג
 

 . DALIתקן המגדיר את פרוטוקול התקשורת  -  IEC 62386תקן   .יד
 

 הסמכת מעבדות בדיקה. -  ISO 17025מעבדת הבדיקה תהיה מוסמכת לפי תקן  .טו

 (LED -"בדיקת פוטומטריה ובטיחות" בנוגע ל-)למשל: ההסמכה תהיה ל
 

רך תקן המגדיר את עוצמת התאורה הנמדדת ואיכותה , לכל סוג ד – 13201-1,2,3תקן  .טז

ואופי הפעילות שבה , בהסתמך על חישוב/סימולציה באלגוריתם המוזן בנתוני הדרך 
 הקיימים. 

 

מגדיר את יכולת עמידת ציוד אלקטרוני ברעידות , ע"מ לקבוע את  -  IEC 60068-2-6תקן  .יז
 החוסן המכני של גוף התאורה ברעידות.

 

וא עומד בתקני למוצר חשמלי מבטיח שה ENECהיישום של סימן  - ENECסימון   .יח
 תקופתמבטיחה רמת בטיחות לכל  ENECהבטיחות האירופיים הרלוונטיים. הסמכה של 

 ובפיקוח מתמיד. חיי המוצר
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   עקרונות יסוד: .5
 

שבכוונתם     הנחיות מסמך זה מחייבות את כל הספקים וחלות על כל דגם או/ו אמצעי  5.1

 לספק.
 ע"י עיריית חיפה .מיקום תאורת הרחוב שתוצב יקבע בלעדית  5.2
 על עמוד המוצב בחוץ , בשטח הפתוח.  – outdoor)התאורה הינה חיצונית )   5.3

 המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לדרוש ולקבל דגם גוף תאורה "אב טיפוס לבדיקות"    5.4
 אשר  יותקן ע"י המזמין לצורך בדיקות שימשכו עד שלושה חודשים.       

 ב הסמכה שניתן מיצרן גופי התאורה )או מאת נציגו הרשמי בארץ( , הספק יציג כת   5.5

 אשר מסמיך את הספק )המציע( לספק למזמין שירות , אחריות , חלפים וכל תמיכה         
 שנים לפחות מיום חתימת ההסכם. 5טכנית אחרת לתקופה של         

  הינם בייצור שוטף ואין הספק יצהיר שכל גופי התאורה המוצעים במסגרת הצעתו ,   5.6

 .הפסיק ייצורם בחמש השנים הבאות מרגע חתימת הסכם האספקה לכוונה        
  הספק יצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או/ו הגבלה   5.7

  כן , אספקת הציוד אינו מותנה בצד שלישי ולמזמין -ההצעה המוגשת למזמין. כמו על       

 לא תהיה מחויבות כלשהי אלה למציע בלבד.       
  המוצע. שירות  לציודוהספק יצהיר על ניסיונו בשלוש השנים האחרונות על אספקה    5.8
 )יפרט למי סיפק בארץ , מתי וכמה , מהגוף המוצע(.       

 חות.שנים לפ 5( של ובתחום זה בלבדיהיה בעל וותק וניסיון בתחום התאורה )הספק    .95
 לרשותו צוות עובדים הנדסי מיומן והוא יכול לספק שירותי סימולציה מחשבית לתכנון          

 (. 13201תאורה והפקת דו"ח סימולציה מלא )לפי דרישות תקן          
 היצרן באמצעות הספק , יצהיר על אספקת גופי התאורה המוצעים לאירופה או/ו     5.10

 יחידות לפחות. )במידה וסופק!( 1000ים אחרונות בכמות של ארה"ב בשלוש שנ         

 הספק נדרש להציג את אישור היצרן ו/או אישורים אחרים כפי שיידרשו  בבדיקות     5.11
  לבדיקות  חשבונו-עלשיבוצעו , על עמידתו בדרישה זו או אחרת , ועשוי גם להידרש          
 ת מחלקת תאורה של עיריית חיפה. אישורים מעבדה  ספציפיות לפי שיקול דע         

 שאינו  –המבוקשים מטעם הספק לטובת המזמין, יסופקו ע"י מהנדס חיצוני  הנדסיים        
 עובד ישיר של  הספק )בלתי תלוי(.        
 המסמך יתעדכן מעת לעת, כאשר במסגרת אישור פרויקטים ספציפיים , עשוי     5.12

 בהתאם לצרכי הפרויקט. דרישות נוספות המזמין להציג         
 
 

 :דרישות מגוף התאורה .6
 

   דרישות טכניות כלליות:    6.1
 

שעות עבודה  100,000, יהיה מעל כמכלול שלםאורך החיים של מערכת התאורה  6.1.1

שעות עבודה מותרת  50,000מעלות לפחות , כאשר מעל  35ובטמפרטורת עבודה של 
 לשטף האור ההתחלתי , ביחס  10%ירידה מרבית בשטף האור של עד 

  . CB TEST -לפי ה

 מעלות צלזיוס!( ,  לא תפחת  50יעילות גוף התאורה בטמפרטורת העבודה )עד  6.1.2
 לוואט. -לומן 120 -מ

 מעלות צלזיוס.   80+ועד  10-גוף התאורה יעמוד בטמפרטורת אחסנה בתחום שבין   6.1.3

 ל דרגת הגנה של גוף התאורה יהיה בעתהיה אפשרות , עפ"י דרישה , ש 6.1.4
)במקרה שהתקנת גוף התאורה תהיה על עמוד עץ ,  תודבק תווית תקנית !-"בידוד כפול" 

 עמוד בטון , עמוד חברת חשמל או קיר בניין(. 

חזית גוף התאורה תהיה מוגנת ע"י רשת מתכתית תהיה אפשרות , עפ"י דרישה, ש 6.1.5
 שש לפגיעה וונדלית(.)במקרה של התקנת גוף תאורה באזור עם ח הניתנת לפירוק.
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   דרישות פיסיות: 6.2
 

 וקיצונית על כל מרכיביו יעמדו לאורך זמן בטווח טמפרטורה חיצונית  כבויגוף התאורה  6.2.1

 שעות. 12מעלות צלסיוס ובקרינת שמש ישירה של  60+עד פלוס  5-של           
ף התאורה במידה וגו גוף התאורה שיסופק יהיה מתכתי לאבטחת חוזק מכני ופיזור חום. 6.2.2

 יהיה מבוסס על חומר מרוכב, תידרש שמירה על פרמטרים חוזק ופיזור חום כנדרש.

 . IP66או  IP65מארז גוף התאורה יקנה הגנה מלחות ואבק ברמת  6.2.3
   .( 60529ישראלי  מוגדרות בתקן IPדרגות )

 ג'אול המקבילה 5)אנרגיה של  IEC 62262 תקן  IK-08גוף התאורה יעמוד בהלם ברמה של  6.2.4
 מטר על גוף התאורה.( 0.3ק"ג הנופל מגובה של  1.7לפגיעת גוף במשקל 

, עם עמידות גבוהה  UV -שכבת הגמר של גוף התאורה תהיה עם צביעה העמידה ל 6.2.5

  .(C5-Mלפחות . לגוף שיותקן בקו החוף רמה של  C-4ימית )ברמה  -לאווירה קוריוזיות
 .RAL 9006 תואם  -אחרת( )כברירת מחדל אם לא נדרש גוון הצבע יהיה אפור  6.2.6

  

    דרישות חשמליות: 6.3
 

,  Philips  ,Cree    ,Osramשל אחת מהחברות הבאות:  DRIVER -גוף התאורה יוזן מ 6.3.1

Meanwell . . השימוש בו בכפוף להוראות  יצרן של גוף התאורה  
 מטעם המזמין . בכתבאחר מחייב אישור מוקדם  DRIVER -שימוש ב

 50ממנו עד לטווח של  DRIVER -וף התאורה עם הפרדת התהיה אפשרות להפעלת ג 6.3.2

 בארון חשמל מרכזי נפרד(. DRIVER -מטר לפחות . )מקרה בו תידרש התקנת ה
 . 10%-+התאורה תהיה יציבה גם בשינויי מתח הרשת של עד  6.3.3
 לפחות , בהעמסה  0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  6.3.4

 .מלאה או בתנאי עמעום         
 יתאפשר שינוי של חמש רמות תאורה לפחות . במידה והעמעום נעשה בפעימות ,  6.3.5

 הרץ.  100 -תדר האור הנפלט לא יקטן מ          

 העמעום יידרש באחד מהאופנים הבאים )יוגדר מראש ע"י המזמין( :          
 מצבים  5של  מפסק בוררפוטנציומטר )או א. שליטה ידנית: קביעת רמת התאורה ע"י          

 לפחות(.             
 של מסמך זה. 10אופציה המפורטת בסעיף  –ב. שליטה ע"י מערכת בקרה          

 בכל מקרה, לאחר הפסקת חשמל, גוף התאורה יפעל ברמת התאורה  הערה:         

 בטרם הופסק החשמל. האחרונה שנקבעה                   
 . .10Kv/10Kampוף התאורה יהיה מוגן בפני נחשולי מתח וזרם עד : ג 6.3.6

 

   דרישות פוטומטריות: 6.4
 

 תכנון תאורה )פיזור צפוי של האור( ביחס לצורת אלומת  יבצעהספק   6.4.1

 התאורה שעליה הכריז היצרן. לצורך התכנון יספק המזמין למציע את כל          
 גובה עמוד, מרווח בין עמודים , סוג העמוד , תוואי ל: למשהנתונים שיתבקשו.  )         
 השטח המואר: רוחב הכביש והקיף התנועה בו , רוחב מדרכה וכדומה(.          

 הדו"ח הפוטומטרי שיוגש עפ"י הנתונים שהתבקשו יכלול יעילות אורית          
  (.13201)עמידה בתקן  . LUXביחידות  ופילוג עוצמות האור הצפויות במרחב הנתון         
 הספק יצהיר באמצעות עו"ד )או רו"ח( על העסקת מהנדס תאורה אחד לפחות ,          

 במשרה מלאה.         
  אפשרויות פוטומטריות נוספות שיאפשרו שימוש 5לגוף התאורה שיסופק יהיו לפחות   6.4.2

 בגוף התאורה לתצורות פיזור אור נוספות.          
 . LED-ומת האור תקבע בעזרת עדשות במערך נורות הרוחב אל 6.4.3

 )בשום מקרה לא ע"י רפלקטור(. 

 . 70% -לא יפחת מ LED-מקדם מסירת הצבע של נורות ה 6.4.4
  3000Kבתחום שבין נתון לבחירת המזמין ( יהיה LED -גוון מקור האור )מערך ה 6.4.5

 "מפת הצבעים". -' ג. ראה נספח  4500K -ל
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    גוף התאורה:דרישות תקשורת עם הכנה ל 6.5
 

 לתקשורת לצורך שליטה ובקרה. התקשורת  יכולת גוף התאורה יכלול    6.5.1

 תהיה מבוססת על פרוטוקול "דאלי" שיאפשר:          

 .שינוי עוצמת תאורה מאפס אור למקסימום תאורה בחמש רמות לפחות 
 ( מפרטשל  10המפורטת בסעיף  אופציהבדיקת גוף התאורה .)זה 
 DRIVER -( שיהיה מחווט ל7 Pin) NEMAגוף התאורה יוצמד בחלקו העליון שקע ל   6.5.2

 כהכנה לתקשורת עתידית או קישור לחיישן. )לשקע יוצמד כיסוי דמה(.          
 הספק יבטיח כי פעולת גוף התאורה , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע   6.5.3

 רנים אלקטרומגנטית ולמשל: או/ו תשובש כתוצאה מפעולת מקורות קו          

 טלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה וכדומה.          
 .  IS 961בנוסף, גוף התאורה  בעצמו, לא יפריע כגוף קורן ויעמוד בתקן             
 ) או תקן מקביל לא ישראלי(.          

 

  התקנה:  7
 

 ולעמוד באופן הניתן לפירוק. גוף התאורה יחובר לזרוע  7.1
 יודגש: ברגיי החיבור )מסוג "אלן"( , אומים ודסקיות, כולם יהיו מנירוסטה.         

 לבורג החיבור יהיה "אום אבטחה" לנעילת הבורג המהדק את גוף התאורה לזרוע.         
 

 אחריות , אמינות ותחזוקתיות 8
 

     אחריות    8.1
 

 ומרכיביו גוף התאורה  כלעל )"אחריות על העמוד"( ,  חריות כוללתלאהספק מתחייב    8.1.1
 מרגע התקנת גוף התאורה והפעלתו. ,  לפחותשנים  שמונהלתקופה של          
 פירוק , התקנה כולל  –ישא הספק בכל עלויות התיקון יתקופת האחריות ך במהל         

 החלפים.ו         
 ולהבהרה:         

 אחריות כוללת טיפול בתקלה ברמת הגוף הבודד או "קבוצת פנסים" הסמוכים זה ה         
 לזה שניזוקו . המגבלה היחידה לאחריות: קיום מתח אספקה תקין בכניסה לעמוד          
 מחלקת תאורה.  –)במגש( שהיא באחריות ע. חיפה          

  .תתבצע בדיקה מקדימה לקיום תנאי זה בטרם הפעלת האחריות 
  תכלול פגיעה פיזית כלשהי בעמוד עצמו )או כשל הפנס בגלל הפגיעה  לאהאחריות

 בעמוד.(

 מחלקת תאורה ובתנאי וסופקו  -תחילת האחריות: מרגע המסירה לעיריית חיפה
פנסים האחריות  100פנסים לפחות. )עד כמות של  100במצטבר מאותו הספק , 

 זה שתקול( . למחסני העירייה ,כנגד בלבדתוגבל לאספקת פנס 

 :  גוף התאורהלכלל אחריותו של הספק כלפי המזמין תהיה בכפוף לסעיף קודם:    8.1.2
 בארץ ע"י הספק.וסופק ומה שפותח יוצר , מה שסופק ע"י היצרן בחו"ל           

  .צוות מקצועי ומיומן מימוש האחריות הספק יצהיר על מחויבותו להעמיד לצורך    8.1.3

 שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי ככל    8.1.4
 רכב על מדרכה, או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, תדאג החברה,           
 לכל התיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא           

 רשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.נוסף על פי הנחיות ה          
 היותר,  שעות לכל 72הספק יצהיר על יכולת לתיקון או החלפת גוף התאורה תוך    8.1.5

 מרגע קבלת הודעה על ליקוי כלשהו .           

 שעות .  24במקרה של תאורה "מושבתת" זמן התיקון לא יעלה על           
 

 שהגוף אינו פועל בצורה המאפשרת  תאורה  גוף תאורה "מושבת" משמעו הערה:
 עם רדת החשכה.          
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 בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים    8.1.6

 או מכלולים פגומים.          
 גוףינהל "יומן מעקב תחזוקתיות" לכל הספק מתחייב כי לאורך כל תקופת האחריות    8.1.7

  תום תקופת האחריות יעבור יומן התחזוקתיות לידי עיריית חיפה/ב תאורה בנפרד.          

 מחלקת תאורה. )ראה נספח ב'(.          
 

 
   אמינות    8.2

 

   MTBFהמערכת,  על חלקיה ומכלולים הכלולים בה , יהיו עם    8.2.1
          (Main Time Between Failures של  )שעות לפחות. 50,000 

 למכלולים הבאים יעמדו בזמנים הבאים:( Lifetimeאו  System life)"אורך חיי מערכת"   8.2.2

  המצבר( יהיה  ללא –)על מרכיביו האלקטרוניים והמכניים  כמכלול שלםגוף התאורה
והבקר יהיו תקינים, לא  DRAIVER-שעות לפחות . )לא ישתנה צבע התאורה , ה  100,000

 אוויר וכדומה(. -ים או פגמים בגלל נזקי מזגיופיעו בגוף התאורה סדק

  שנים מלאות  5)במקרה של תאורה סולארית( :  בלבדלמצבר. 
  גוף התאורה יעמוד בדרישה לתקן לפיTM 21  :L90 > 60000 @ 35℃ B10  דהיינו: ירידה

שעות עבודה ובתנאי  60000מערכה ההתחלתי לאחר  90% -בעוצמת התאורה ל
 מסך גופי התאורה שסופקו. 90%, כל זאת לכמות של  35 ℃טמפרטורה סביבתית של 

 גוף התאורה( של כל מרכיבי data sheetsהספק יצרף להצעתו דפי מפרט יצרן )   8.2.3
 ,חיישנים וכדומה.  LED  ,Driver-ולמשל : מצבר, בקר , נורות ה          

 לא תגרום  המערכת תהיה מוגנת בפני "נזק שניוני": נזק ביחידה אחת   8.2.4
  –: בקצר חשמלי , בתאורה סולארית לנזק או/ו השבתה של  יחידה אחרת. )למשל          
 הבקר לא יינזק וכדומה.( –הסוללה לא תינזק, אם תתרחש טעינת יתר           

 או יותר מנורות  10%כאשר )ולטיפול במסגרת האחריות( גוף התאורה יחשב כתקול   8.2.5
 אינן פועלות, תקשורת עם הבקר אינה קיימת או/ו מצבו הפיסי של גוף  התאורה         
 קורוזיה , קילוף צבע מגוף השלט , סדקים או קילוף ציפוי  התאורה השתנה )הופעת          

 וכדומה(.אור בגוון ה מעטה חיצוני, שבר , שינוי         
 
 

    תחזוקתיות  8.3
 

 מכלולים, -צרן, יתחייב שכל החלקים והתת"חליפיות": הספק באמצעות הי  8.3.1

 יהיו חלופיים  דהיינו: ניתנים להחלפה בין גופי התאורה שמאותו  –מכניים  וחשמליים           
 הדגם.          

 חלקי חילוף הדרושים לתחזוקת גוף התאורה עפ"י כל הספק, יכין רשימה של    8.3.2

 מק"ט יצרן מקורי, יצרן, כמות מומלצת של הפירוט הבא:  סודר, שם החלק,           
 Driverחילוף לאחסנה ברמת המכלול . )סוללה , בקר , חיישנים , -חלקי          

 .חלקי חילוף מכניים וחשמליים. )ראה נספח א'( את כלוכדומה(. הרשימה תכלול           
  ת כיול/התאמה לאחרבעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה פעולגוף התאורה יהיה כזה, ש   8.3.3

 החלפת חלקים או מכלולים פגומים.          

 גוף התאורה יתוכנן למינימום אפשרי של "תחזוקה מונעת". הספק, בסיוע    8.3.4
 של היצרן יציג "תוכנית תחזוקה מונעת" שתקבל את אישור מחלקת תאורה של           
 עיריית חיפה.          

 צרן, יתחייב לתמוך באספקת חלקי חילוף לאורך כל הספק, באמצעות הי  .58.3
 שנים(. 10) חיי המערכת           
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   תוויות וסימונים   9
 

  בדופן העליונה החיצונית של גוף התאורה, תוצמד תווית מתכתית הכוללת את   9.1

 , בארץ , שם הספק וכתובתווכתובתו בחו"ל הפרטים הבאים )בהטבעה(: שם היצרן       
 תאריך הייצור, מספר סידורי של הגוף, מספר יצרן ודגם.       

 בכיתוב שחור על רקע צהוב , בגודל  PVC בחזית גוף התאורה תודבק תווית    9.2
       20X10 .ס"מ, ובה תכתב עוצמת התאורה המקסימלית של הגוף ביח' לומן  
 כן ירשם קוד הפוטומטריה הספציפי לאותו הגוף. -כמו       

 התווית המודבקת תיראה באופן ברור לצופה בה מן הקרקע.       
 .המקוריבתוך מארז גוף התאורה תודבק מדבקת היצרן    9.3

 

  ( של גוף התאורה )אופציה(:Built In Testהפעלת בדיקה יזומה ) 10
 

 
 כללי:

קה "תאורה חכמה" , תתאפשר להורות לבקר על בדי -ל דרישה חוזיתבמידה ותוגדר ע"י המזמין 

יזומה של מרכיבי גוף התאורה העיקריים כפי שיוגדרו בהתקנת תוכנת הבקר )פרוטוקול "דאלי"(. 
 בדיקה מהירה של מרכיבים אלקטרוניים בגוף התאורה.שליטה או/ו  אופציה זו תאפשר

 

 סוגי התקלות שניתן יהיה לקבל עבורן התרעה יכללו לכל הפחות:
 

 (. 20% –יבולת נמוכה תקלות אספקת כוח )מתח יתר, מצבר עם ק 

  תקלת מנורותLED. 
 .)תקלת חיישן תאורה )אם יש 

 .תקלה בבקר גוף התאורה 
  מעלות צלזיוס(. 60טמפרטורה גבוהה במארז גוף התאורה )מעל 

 )רלוונטי לתאורה סולארית.  -התרעת זעזועים )הצפויים במקרה של אירוע וונדלי 

 . "התרעת "מגש נשלף 
 

 שליטה:
 

 חוק.הדלקה וכיבוי מר 

 .עוצמת רמת תאורה 
  הצגת נתוני העמוד: כתובת מיקום, מיקוםGPS  מספר זיהוי של העמוד , מספר ,SIM  אם

 יש , הצגת נתוני צריכת חשמל ברמה של "תקין" / "לא תקין"

 
 חיווי התקלות יהיה ע"ג תצוגת הבקרה של מחלקת "בקרת הרמזורים"           

 ימוש יוגדר במפרט נפרד.()אופן המ בעיריית חיפה.          
 

   :בטיחות  למשתמש 11
 

 המערכת לאחר התקנתה, לא תגרום ולא תתרום למצבים מסוכנים     11.1
 ולא ידרשו אמצעי זהירות מיוחדים הנוגעים לקרבת אדם אליה.           

 לא יעשה שימוש בחומרים אשר גורמים או תורמים בחשיפה אליהם     11.2
 אדם. צבעים,  ציפויים וכימיקלים אחרים, לא יהיו מסוכנים.-בנילפגיעה ב          
 בנוסף , היצרן/הספק יבטיחו שגימור המכני של  המערכת כולה, באזור           

  הנגיש לעובר אורח, יהיה חלק וללא פינות חדות העלולות לגרום לפציעה.          
 זה שימנע שבירה ורסיסים המעטה החיצוני של גוף התאורה צריך להיות כ    11.3

 )או שברים חדים(, במקרה קיצוני של כוחות אלימים ) "וונדליזם" או פגעי           

 טבע(.          
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 עם פתיחת מכסה גוף התאורה המאפשר נגישות כאופציה )רצוי אבל לא הכרחי( :     11.4

  התאורה , כך שניתן יהיהלמרכיבי גוף  תנותק אספקת החשמללחלקים מחושמלים ,           
    האספקה(. לפרקם שלא תחת מתח חשמלי. )סגירת מכסה הגוף תאפשר את חזרת           

 

   טבלת ריכוז דרישות ואימות נתונים טכניים :   12
 

המציע ימלא את דרישות הטבלה תוך מתן התייחסות לכל סעיף. סעיף שהמציע אינו יכול  12.1
 לממשו , ינמק את תשובתו.  

ש ומובהר שהטבלה הינה לנוחות המציע ומרכזת את הדרישות והנתונים המבוקשים. מודג 12.2

 בכל מקרה , התיאור המלא של הדרישות המחייבות כמופיע בגוף המפרט.
 

 הערות המציע הסעיף במפרט הדרישה סודר

  א - ISO 9001 4.3אישור הסמכה  1

קבלת תעודת בדיקה לעמידה ת.י  2
 לדגם התאורה המוצע. 20

  ב-4.3

במפרט הצהרת הספק לעמידה  3
פרק  כללי למתקני חשמל

08.09.05 

  ג  – 4.3

 אישור לעמידה בתקן 4

 IEC 62717 +IEC 62722 

  6.1.1ד, -4.3

    IESאישור לעמידה בתקן  5
62471     

  ה-4.3

 אישור לעמידה בתקן 6

 IEC 62031 

  ו-4.3

  אישור לעמידה בתקן 7

 IEC 62384 
  ז - 4.3

-61347-2אישור לעמידה בתקן  8
13 

  ח - 4.3

 961אישור לעמידה בתקן ישראלי  9
 ,10.2,  2.2,  2.1 חלקים

 6.5.3ט , -4.3
15.2.3 ,15.2.4  

 

  אישור לעמידה בתקן 10

 IEC 61547 

  י-4.3

הצהרת ספק לעמידה בדרישות  11
-הבטיחות לקרינה אלקטרו

 מגנטית

  יא - 4.3

 אישור לעמידה  12
 60529בתקן 

    6.2.3יב , -4.3

 אישור לעמידה בתקן 13

 IEC 62262 

  6.2.4+   יג-4.3

 אישור לעמידה בתקן 14

 IEC-62386 

  יד - 4.3

למעבדת  ISO 17025אישור  15

 הבדיקה.

  טו-4.3

לתכנון  13201עמידה בתקן  16
 התאורה.

  6.4.1טז ,  – 4.3

 עמידה בתקן לרעידות 17

 IEC 60068-2-6 

  יז - 4.3

עמידה  – ENECתקן  עמידת היצרן 18

 בדרישות בטיחות.

  יח - 4.3

-הסכמה לבדיקת גוף תאורה  "אב 19
 טיפוס"

5.4   

מטעם  הסמכההצהרת הספק על  20
 שירות.והיצרן לאספקה 

5.5   
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הצהרת היצרן על ייצור שוטף של  21
 גופי התאורה המסופקים.

5.6  

ניין על הצהרת הספק לזכויות הק 22
 גופי התאורה.

5.7   

על ניסיון אספקה  הספקהצהרת  23
 בתחום תאורה בלבד )!( ושירות

5.8 , 5.9   

הצהרת היצרן על שיווק והתקנה  24
 יח' לפחות בחו"ל. 1000של 

5.10  

   5.11 הסכמה לבדיקות ע"ח הספק. 25

   6.1.2 יעילות אורית של גוף התאורה. 26

  6.1.3 טמפרטורת אחסנה 27

 להגנת  פשרותא 28
 "בידוד כפול"

6.1.4  

   6.1.5 אפשרות לרשת הגנה. 29

  6.2.1 עמידה בטווח טמפרטורות 30

   6.2.2 חוזק גוף תאורה  31

   6.2.6,  6.2.5 דרישה לצביעה + גוון 32

  DRIVER  6.3.1סוג  33

מגוף  DRIVERיכולת הפרדת  34

 התאורה.

6.3.2  

  6.3.3 רשת  יציבות במתח 35

מסמך אימות לעמידה במקדם  36
 לפחות. 0.92הספק 

6.3.4  

   6.3.5 אפשרות לחמש רמות תאורה. 37

אישור יצרן להגנה מפני  38
 .10Kv/10Kampמתחי/זרמי יתר 

6.3.6  

יכולת תכנון תאורה והצהרת ספק  39
באמצעות עו"ד )רו"ח( על העסקת 

 מהנדס תאורה במשרה מלאה.

6.4.1  

אפשרויות  5יכולת לספק  40
 פוטומטריות

6.4.2  

קבלת אלומת תאורה רצויה ללא  41
 .בודדרפלקטור 

6.4.3  

  6.4.4 70% -אישור למקדם צבע גדול מ 42

  6.4.5 גוון האור )טמפ' קלווין( 43

יכולת תקשורת אופציה ל 44

ויכולת עמעום  DALIבפרוטוקול 

 תאורה.

6.5.1  

 NEMAקיום שקע אופציה ל 45

 DRIVER -ל         מחווט 

6.5.2  

  7 עמידה בדרישות ההתקנה 46

לחמש שנות  מלאה התחייבות 47

 אחריות "על העמוד".
8.1.2 +8.1.1    

  8.1.3 העמדת צוות מקצועי 48

  8.1.4 תיאום והסדרי בטיחות בעת תיקון 49

  8.1.5 עמידה בזמני תיקון 50

   8.3.3,  8.1.6 מגבלות התיקון 51

  8.1.7 ניהול יומן תחזוקתיות 52

 מבוקש MTBF -אישור יצרן ל 53

 למכלול גוף תאורה

8.2.1  

  8.2.2 התחייבות לאורך חיי מערכת. 54

מרכיבי לכל מפרט טכני של היצרן  55
 המערכת ולמשל:

  מודולLED  

 Driver  

8.2.3  
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 ההגנה  מודול

10Kv/10Kamp 
 )חיישנים )אם יש 

  8.3.1 לחליפיותהצהרת יצרן  56

 +  8.3.2 הכנת רשימת חלקי חילוף 57
 'נספח א

 

 –הצגת תוכנית תחזוקה מונעת  58
 במידה ויש תחזוקה .

8.3.4  

הצהרה על מחויבות לתמיכה  59
 חילוף לעשר שנים.-לחלקי

8.3.5  

  9 ביצוע מלא לתוויות וסימונים 60

 יכולת מימוש "תאורה חכמה" 61
 )בדיקה +שליטה(

10  

  11.1-11.3 עמידה בכל סעיפי הבטיחות. 62

ניתוק הזנה בעת פתיחת אופציה ל 63
 . מכסה

11.4  

 

 
 
 

 בהזנת לוח סולארי : LEDהשלמה,  תאורת  –חלק ב' 
 
 

 

   סעיפים מבוטלים ביחס לחלק ב' של המפרט:  13
 

, הסעיפים המבוססת על הזנת לוח סולארי ומצבר נטען  LEDבמידה והמזמין ידרוש תאורת רחוב 
 (:מבוטלים –הבאים )המתייחסים להזנה מרשת החשמל הארצי 

 
 ג 4.3חלק א' , סעיף 
 6.3.1חלק א' , סעיף 

    6.3.2חלק א' , סעיף 
 6.3.3חלק א' , סעיף 
  11.4חלק א' , סעיף 

 
 

   תקנים מחייבים: 14
 

 לאלו המופיעים בחלק א' של מפרט זה( :  בנוסףלהלן תקנים מחייבים )
 

 וולטאיים. -דרישות בסיסיות ממודולים פוטו – 61730ראלי תקן יש .א
וולטאיים -דרישות למתן אישור לתכן והתקנה של מודולים פוטו – 61646תקן ישראלי  .ב

 המיוצרים בטכנולוגיה של "שכבה דקה".

וולטאיים המבוססים על טכנולוגיה -תקן המתייחס למודולים פוטו – 61215תקן ישראלי  .ג
 של צורן גבישי.  

,לבדיקה ואישור קונסטרוקטור מוסמך  ובטרם ההתקנהחשבונו( -ספק יפעל )עלה .ד
לאפשרות התקנת גוף התאורה המסופק, )כולל הלוח הסולארי( , על דגם העמוד שעליו 

 ע"י  רמתוכננת להתבצע ההתקנה.  )סוג הדגם הספציפי של העמוד יימס

 מחלקת תאורה(.
 
  גנים /מנהל פיתוח ותשתיות  למחלקת רלהתקנה ויימס תנאיאישור זה הוא 

 . בטרם ההתקנה
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  דרישות חשמל במקרה של הזנה מלוח סולארי:  15
 

 
 דרישות כלליות 15.1

 

 גוף התאורה יותקן על עמוד ללא תשתית הזנה של רשת החשמל.     15.1.1
 הזנת החשמל לגוף התאורה תתאפשר רק ע"י סוללה נטענת )במהלך                  
 (, זאת במשולב עם  יכולת טעינה מלאה ע"י לוח סולארי הלילה                 

 )במהלך היום(.                 
 של גוף התאורה  בהספק מלא,  שעות החשיכה כלאורך התאורה תתאפשר ל   15.1.2

 עפ"י בקרת  "חיישן התאורה". )חיישן זה יגדיר את מסגרת הזמן הכללית   

 להפעלת התאורה.(   
  בגוף התאורה יותקן חיישן נוסף מאת המזמינה ,  בבכתכאופציה ולפי דרישה    15.1.3

  מחזור להגדרת רמת התאורה בשעות החשכה  )"חיישן תנועה"( שיקבע את  

 התאורה הבאות: רמות  
אין תנועה בשלוש דקות אחרונות )של אדם או רכב חולף( , רמת התאורה  .א

 מערכה המקסימלי האפשרי. 50%מתעמעמת סביבתית לרמה של 

עה : מרגע הגילוי ועוד שלוש דקות נוספות )ובתנאי שלא          קיימת תנו .ב
 הארה מקסימלית.  -התקיים גילוי נוסף(  

 
 אופציה זו צריכה להיות "גמישה" לשינוי במידה ויוגדר מחזור  הערה:                        

 תאורה אחר.                                   

 
 ת קיבולת אנרגיה שתאפשר את הפעלת התאורה סוללה נטענת: תהיה בעל   15.1.4

 שעות לפחות  10למשך  בהספק מקסימלי)וללא תמיכת הלוח הסולארי(,   

 שעות לפחות של  30בלילה ,  וזאת לשלושה מחזורי תאורה.)סה"כ במצטבר :   
 בשלושה לילות.(רצופה תאורה מקסימלית   

 י הסוללה, למשך זמן במקרה קיצון של הפעלת התאורה בהספק מקסימלי ע"   15.1.5

    20%שעות , יובטח כי הסוללה  תישאר עם קיבולת אנרגיה של   30-הגדול מ  
 יתר"(.-לפחות בתום הפריקה. )לא תתאפשר "פריקת  

 מקיבולת  80% -היצרן יבטיח, כי במקרה הקיצון )פריקת סוללה עד ל   15.1.6

  שלא יעלה על האנרגיה(,  תובטח  טעינה חוזרת מלאה של הסוללה בפרק זמן   
 ימים רצופים, בקרינת שמש חורפית ממוצעת בישראל. ארבעה  

 הסוללה הנטענת תהיה "מצבר אטום" , הניתן להתקנה בכל תנוחה, ללא צורך     15.1.7

 שנים לפחות(.  5באוורור או תחזוקה לכל אורך חיי המצבר . )  
 טח וולטאי, בטכנולוגיה מוכחת עם ניסיון בש-יעשה שימוש בלוח פוטו   15.1.8

 )"צורן גבישי"  או "שכבה דקה"( , להזנת החשמל לגוף התאורה ולטעינה   

 באופן רצוף של הסוללה הנטענת.  
 מ"ר . )התקנת לוח סולארי  1.2 -וולטאי  לא יעלה מעבר ל-שטח הלוח הפוטו   15.1.9

 בראש עמוד התאורה תאושר ע"י קונסטרוקטור.(.  
 המותקן בראש עמוד התאורה כאופציה , )ובדרישה בכתב( , ללוח הסולארי  15.1.10

 והאנכי. תתאפשר גמישות לכיוון ונעילת הלוח הסולארי בציר האופקי     

 . )סיבוב מלא!(  מעלות 360עד  0 לטווח שביןבציר האופקי:     
 עלות. 45ועד  0בטווח שבין : בציר האנכי     

  ת את יכולת הזנ תיאורטיהספק יציג חישוב "מאזן אנרגיה" המוכיח באופן  15.1.11

  החשמל לפעולה תקינה ורצופה של גוף התאורה, תוך שמירה על טעינה    
 (. 15.1.4,  15.1.5,  15.1.6מלאה של הסוללה הנטענת. ) הוכחת סעיפים     
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 שנים לפחות תוך שמירה על   15וולטאי -אורך החיים של הלוח הפוטו 15.1.12

 כמפורט להלן: ביצועים    

 

 10 מיכולת האספקה הראשונית  90% -פחת משנים ראשונות: תפוקה שלא ת
 של לוח חדש.

 5  בתפוקת החשמל.   10%מותרת ירידה נוספת של עד  –שנים אחרונות 
 ביחס ללוח חדש(. 80% -שנה לא תפחת מ 15)בסה"כ התפוקה לאחר                          

 
 

 (:   Remote Control"שלט רחוק" ) -עם ה גוף התאורהתקשורת  15.2
 

 פק למזמין "שלט רחוק" שבעזרתו ניתן יהיה לבצע את שליטה על הספק יס  15.2.1

 (. בעברית. ) יסופקו הוראות הפעלה  הגוףעוצמת תאורת                    
 מטר. 15 -טווח השליטה לא יפחת מ 

 

 
 יתאפשר:רחוק -עבודה עם השלטב     15.2.2

 .הדלקה )עוצמה מקסימלית( וכיבוי 
  לפחות.שליטה על עוצמת התאורה בשלוש רמות 
 הבאות קביעת מסגרת זמן להדלקה וכיבוי בשתי אפשרויות: 

 
 תלוי שעון : דהיינו קביעת מסגרת זמן הדלקה וכיבוי לפי שעון ישראל. .1

 

 אוטונומית: דהיינו קביעת משך זמן תאורה אבסולוטית בשעות .  .2
 (.ובעוצמת תאורה מקסימלית שעות , בקפיצה של שעה 10)משעה אחת ועד           

 

  , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע גוף התאורההספק יבטיח כי פעולת    15.2.3
 או/ו תשובש כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל:   
 טלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה  וכדומה.   

 מלבד הקשר עםבעצמו, לא יפריע ולא יופרע ממקורות קורנים ) גוף התאורה   15.2.4
 ) או תקן  מקביל לא ישראלי (.  IS961רחוק"( ויעמוד בתקן -"השלט 
 

 
   :15.1.11, סעיף  בדיקת "מאזן אנרגיה" )לוח סולארי וסוללה נטענת( 15.3

 
 הספק נדרש לבצע חישוב "מאזן אנרגיה" : כמה המצבר נטען ביחס לצריכה             
 רמטרים הבאים )ובחישוב מלא ומפורט!(:ממנו . תהיה התבססות על הפ            

 
מיקום התאורה במרחב תחום שיפוט העיר חיפה. נקודת הייחוס לחישוב תהיה צומת  .א

  (. GPS  35,028  :32,789פוסט . )נקודת -הצ'ק

 לכיוון דרום. –מעלות  30לצורך החישוב נדרש להניח כי זווית נטיית הלוח            
 מותנה בסביבה הגיאוגרפית(. –אחר  )בפועל יתכן מנח          
 (.15.1.9הלוח הסולארי מוגבל בשטחו )סעיף  .ב

  ( ,Wpהספק שיאי החישוב יכלול התחשבות בגורמים כמו : נתוני יצרן הלוח ) .ג
 התיישנות הלוח , אבק , הפסדי המרה וכדומה. 

 

  הערה: 
 ד' של מסמך זה.  נספחהמלצה לדרך החישוב מפורטת ב

 ת החישוב בכל דרך אחרת שיבחר ובלבד שתהיה בפירוט ועם הספק יכול לבצע א

 הסבר מלא .
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  השלמה לגוף תאורה בהזנה סולארית : –טבלת ריכוז דרישות   16
 

הדרישות  וללאלהלן  12הטבלה הבאה מהווה המשך והשלמה לטבלה המופיעה בסעיף 
 הרלוונטיות לגוף התאורה בהזנה החשמלית.  

 ישות: להלן המשך טבלת ריכוז הדר

 
 הערות המציע הסעיף במפרט הדרישה  סודר

הצגת אישורי עמידה  64
 ללוח סולארי.בתקנים 

14  

אפשור תאורה בשעות  65
החשכה בלבד וברמה 

 הנדרשת במפרט

15.1.3 - 15.1.2  

הצהרת יצרן על ביצועי  66
 הסוללה.

15.1.4-15.1.7   

הגבלת שטח הלוח  67
הסולארי ואישור 
 קונסטרוקטור 

15.1.9  

אופציה לקיום גמישות  68
מכנית לכיוון הלוח 

 הסולארי.

15.1.10  

הצגת חישוב מפורט  69
 ומלא למאזן האנרגיה.

15.1.11+15.3  

ללוח  אורך החיים 70
  .הסולארי

15.1.12  

רחוק -אספקת שלט 69
 מ' לפחות 15לטווח 

15.2.1  

שליטה על עוצמת  71
 תאורה

15.2.2  

תאורה  שליטה על זמן 72
: 

 א. שעון מקומי 
 ב. שעון אבסולוטי

15.2.2  
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 במסמך זה( 8.3.2נספח א' : טבלת רשימת חלקי חילוף. )סעיף 
 

      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 במסמך זה( 8.1.7נספח ב' : יומן מעקב תחזוקתיות לתקופת האחריות. )סעיף 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

שם  סודר
 הפריט

יצרן 
 מקורי

מק"ט 
יצרן 
 מקורי

מק"ט 
 הספק

כמות 
לגוף 

תאורה 
 בודד

כמות 
מומלצת 
 לאחסנה

 מחיר

1        

2        

3        

.        

.        

50        

מיקום  סודר
 העמוד

מספר 
 העמוד

מספר 
סידורי של 

גוף 
 התאורה

תאריך  התקלה
 הדיווח

תאריך 
 התיקון

 
 

הפעולות 
 שבוצעו

1        

2        

3        

.        

50        
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 (6.4.5)מתייחס לסעיף  "מפת הצבעים"   'גנספח 

 
 

 

 מפת הצבעים / טמפרטורת הצבעים
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  15.3סעיף  – הצעה לאופן חישוב "מאזן אנרגיה"נספח ד' : 
 )ניתן להשליך לכל יישום אחר עפ"י דרישות המפרט הטכני הספציפי(.

 
               

 
 כללי:

 

 30גוף התאורה למשך "מאזן אנרגיה" מיועד לאמת את היכולת לפעולת  -החישוב התיאורטי ל
 גוף התאורה לילות רצופים( , בשבוע חורפי ללא שמש , שבמהלכן יואר  שלושהשעות רצופות )

 ארבעה ימים כן תתאפשר ביצוע טעינה חוזרת מלאה במהלך-בסיוע הסוללה בלבד. כמו

 .תאורה לילית בהספק מלאבמקביל להמשך פים במהלך ימי חורף, רצו
 
 

 
 הנחות יסוד:

 

, דהיינו נלקחים בחשבון הפסדים דומיננטיים  חישוב מחמירהחישוב למאזן האנרגיה הנו 
וולטאי + הפסדים בסוללה והכל כדי להבטיח את קיומו של -בייצור החשמל מהלוח הפוטו

 התאורה עצמה.גיה האצורה במצבר וצריכת האנרגיה של האיזון בין הפקת האנרגיה , לאנר
 –שעות ביממה )דהיינו מצב "לילה"   10התאורה תהיה כי משך  נקבעבחישוב "מאזן האנרגיה" 

שעות אור יוגדרו כשעות טעינה )ששעות  12כן נניח יום חורפי אופייני של -. כמואין טעינה( שאז 

 עם תאורת שמש מזערית(.
 
 

 
 מקורות:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  )1 

 
נתוני ייצור יומיים מתא פוטו וולטאי ברחבי העולם. זהו האתר שישמש אותנו לביצוע חישוב   

 האומדן לתפוקת הלוח הסולארי.  

                    
2)  PVGIS, Geographical Assessment of Solar Resource and  
    Performance of Photovoltaic Technology).  

      
   מערכת מידע גיאוגרפית לנתוני קרינה ברמה החודשית לאורך השנה. 

 

 
 

 נתונים:
 

: מפרט מלא  )שיסופקו למחלקת תאורה(היצרן / הספק יתבסס בחישוביו על מפרטים מלאים 

 (.8.2.3)ראה סעיף  וולטאי.-ומפרט הלוח הפוטוגוף התאורה מרכיבי  של
)כמו: צריכת  התאורהשל  הכוללמודגש כי החישוב יהיה מבוסס על נתוני ההספק החשמלי 

 , וכדומה(אם יהיה  –רחוק" -"שלט  -, הבקר והספק שידור לLED -למודול החשמל 

 
 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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 "מאזן אנרגיה": לאופן חישוב המלצה

 

 
 

 שוב הספק "נטו" שמותר לקבל מהסוללה:חי( 1

 
 = P totalא.  הספק הסוללה המוצעת לשימוש  )וואט שעה(......... 

 
 ( : ........... וואט שעה .'P total= P 0.95טעינה : ) 95%ב.  חישוב עד 

 

 50בגלל סביבת עבודה  2.5%עופרת: הפסד -שימוש בסוללה מסוג ג'לאם נעשה  .א
  –ובעים מפריקה עצמית של סוללה טעונה לפי נ 2.5%מעלות צלזיוס ) 

 היממות (:  שלוש הלךמעלות חום במ 50ליום , בסביבה של   0.66%

 
P"= 0.975 P'  = …………………………..(watt hour)                            

 

  20%)לסוללה מותרת פריקה עד   0.8 -התוצאה המתקבלת בסעיף ג' תוכפל ב .א
  P'' =   =P active 0.8:  .................. מהקיבולת המכסימלית ( 

 

הוא ההספק המעשי "נטו"  )וואט שעה( שהסוללה "יודעת"  (P active)התוצאה בסעיף ד'  .ב
 לספק.  תוצאה זו תשמש כבסיס להמשך החישובים.

 

 
 ליממה: תאורהחישוב ההספק הכולל )מצטבר( של ה( 2

 

ר וצרכנים פריפריאליים נוספים כולל יחידת הבק גוף התאורהההספק החשמלי של  .א
 עפ"י מפרט היצרן: 

                                         
 ((P display total)וואט שעה( ................... =                               

 

 = P' display totalשעות פעולה: ......................  10 -סה"כ הספק נצרך ל    
 ביממה.  צורך שגוף התאורההכולל   ט ליממה שלימה ( . זהו "ההספק המצטבר")ווא   
 

 
 

 וולטאי:-חישוב הספק המופק מהלוח הפוטו( 3

 
 

)דימוי של   בתנאי מעבדהשעליו מצהיר היצרן היא תפוקת הלוח  Pmax או   Wpלידיעה כללית: 

 .די המרהולפני הפסבהדקי המוצא של הלוח  –אור שמש ישירה בשעות הצהרים( 
 

( יחושב לפי :   תפוקת Wpלשעה המופק מהלוח להזנת השלט )המכסימלי ההספק  .א

 לשעה(.  Wpמרבי עפ"י מפרט יצרן : .......... ) עבודהזרם    X   מתח
 נתון ישירות במפרט יצרן .  Wpבדרך כלל ההספק השיאי  הערה:         

    .P max -יש יצרנים המגדירים נתון זה כ          
 

  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpלעבור לקישור האינטרנט   .ב

 ולבצע חישוב  לפי השיטה הבאה:          
 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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    היכנס לאתר האינטרנט ובחר בלשוניתAfrica-Asia  . 
 

                                                    
 
  

 ובהגדלה: 
 

  
 
 

  מקם את סמן העכבר על המפה באזור ישראל והגדל את המפה עם הגלגלת שעל
 העכבר. זהה את העיר חיפה.
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  חיפה ומקם את הצלב על הנקודה  –זהה במפה לאחר הגדלתה את אזור הצ'ק פוסט
  ולחץ בעכבר "קליק ימני" :

 
 

 
 

 כל החישוב יתבצע ביחס לנקודת הייחוס הזאת. מן מקבל סימן :  האזור שסו
 
 

  בפינה הימנית העליונה של המפה, יופיע הנתוןcursor position   שמציין את מיקומו
 Selected Position( . מתחתיו יופיע הנתון lat-lonהנוכחי של העכבר בקווי האורך והרוחב )

 יצה על "קליק שמאלי" בעכבר.שמראה את מיקום העכבר שניבחר לאחר לח
 

   :32,790:  35,034הנקודה המתקבלת כייחוס )צומת הצ'ק פוסט( תהיה  . 
 

   
 

 Go toולהגיע לנקודה ספציפית במפה דרך לשונית   Lat/Lonקיימת אופציה להגדיר  הערה:

Lat/Lon  פוסט...( -בצומת הצ'ק ימקמו את  32,790:  35,028. )הצבת נקודות 
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  ,עבור לחלק של "המחשבון הסולארי" :כעת  
 

   
 

  כעת עבור לחלוניתPv Estimation  לניתוח חיזוי אומדן תפוקת הלוח הסולארי. החיזוי יהיה
 לנקודה שנבחרה במפה )צ'ק פוסט בדוגמא שלנו(. 

 

 
 

 
 יש להציב את הערכים הבאים:          

 
  במשבצתRadiation database   נציב אתClimate SAF PVGIS   שזהו מאגר הנתונים(

העדכני של מדידת קרינת השמש ע"י חיישנים שהונחו ע"ג הקרקע( . האפשרות השנייה 

PVGIS Helioclim   מתבססת על מאגר נתונים לפי לוויינים. זו מדידה עקיפה של קרינת
אדום וממנה לאחר חישוב "הפסדים" )ספיגה -השמש כי מודדים את רמת גלי האינפרה

 עננים( מקבלים את הערכת רמת קרינת השמש על הקרקע.  בקרקע וב
  במשבצתPV technology   נציב את האפשרותCrystalline Silicon  שזה מתאים ללוח

רלוונטית אם הלוח  CISסולארי המבוסס על טכנולוגיה של צורן גבישי. האפשרות 

לוח הסולארי מבוסס על טכנולוגיה של "שכבה דקה". האפשרות השלישית היא 
המבוסס על לוח הבנוי מקדמיום + טלוריד. )יש לוודא מול מפרט היצרן של הלוח באיזה 

  סוג מדובר!(
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  במשבצתInstalled peak PV power    נציב את ערכו שלWp  'שחישבנו  קודם בסעיף א(
. זאת כדי לענות לדרישת הצבת הערך  100 -או שניתן ע"י יצרן הלוח(  כשהוא מוכפל ב

כדי לקבל שוב נתון בוואטים...(  100 -.  )בסוף החישוב לא נשכח לחלק  ב KWp -ב 

 " .2, דהיינו מציבים "kw2שהם  2000אנו נציב  Wp=20 wattלמשל: אם 
 

  במשבצתEstimated system Losses  , אומדן להפסדי הלוח כתוצאה מהתיישנות , אבק(
 .   20%חום סביבתי וכדומה( בדוגמא הוצב הערך של 

הפסדי אנרגיה: כבלים ווסת/ממיר   10%:  הערך שבדוגמא נובע מההפסדים הבאים:  רההע

כתוצאה  –וולטאי -הפוטו שנובע מירידה ביכולת ההמרה של הלוח 10%וכן נתון של 
 מהתיישנות( .

 

  במשבצתMounting position    העבר למצבfree standing    במקום 
Building integrating           . 

 אלה  אינה חלק ממערך המותקן על גג בבניין )מקרה שבו הצבת הלוח הסולארי          
 (.הצבה "חופשית" כחלק ממתקן          

 

 [ כעת קבע את זווית שיפוע הצבת הלוחSlope [0;90  נבקש סימולציה לפי שיפוע .
 .  Optimize slopeבמשבצת  Vאופטימלי ולכן נסמן 

וץ לזווית מסוימת או שאנו יודעים מניסיון את הזווית לחילופין , אם יש לנו איל
 . Slope [0;90]האופטימלית באותו אתר , נגדיר את גודל הזווית במשבצת של 

במהלך הפעלת המחשבון הסולארי , תתקבל הזווית תוצאת חישוב של הזווית  הערה:

 ראה סעיף הבא. –האופטימלית הנדרשת ...התוצאה הזאת תלויה בכיוון הלוח 
 

 כיוון הלוח [Azimuth [-180;180  : כיוון דרום. – מעלות 0 -לנתון זה נקבע 
 מעלות ,  -90מעלות. בכיוון מזרח:  0: אם הלוח יהיה בכיוון דרום נציב הערה

 מעלות (.  90מעלות , מערב  180בכיוון צפון           

 

  המשבצתAlso optimize azimuth לא תסומן ב- V ועדף..אם הגדרנו כיוון מ 
יש אפשרות בגרסה מתקדמת של מחשבון זה , לבקש חישוב של כיוון וזווית  הערה:

 (. Optimize slopeוגם   Also optimize azimuth על  Vאופטימליים. )מסמנים 
 זווית... אואופטימיזציה לכיוון  רקבגרסה שבדוגמה ניתן לקבוע 

 

  החלק שלTracking options  הסולארי אינו מקושר למערכת לא רלוונטי מאחר והלוח
 עקיבה אוטומטית. 

 מעלות והלוח מופנה 30עדיפה זווית של  כלל, -בדרך ,עבור ישראל : בחישוב שנתי הערה
 דרום.כיוון ל          

 
 ( . למשל:Output optionsכעת , המערכת מציעה אופציות שונות לחישוב )

  סימוןV  במשבצת שלShow graphs תאפשר הצגה גרפית . 

  סימון שלO  בנקודה שחורה מאפשרText file .קבלת קובץ טקסט לשמירה במחשב 
  סימון שלO  עלPDF  יאפשר קבלת טקסט בפורמטPDF .. 

   לחץcalculate  :לביצוע החישוב. תופיע טבלה ובצרוף המלל הבא 
PVGIS estimates of solar electricity generation 
Location: 32°47'24" North, 35°2'1" East, Elevation: 7 m a.s.l., 
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF 
Nominal power of the PV system: 2.0 kW (crystalline silicon) 
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 12.0% (using local ambient temperature) 
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.5% 
Other losses (cables, inverter etc.): 20.0% 

Combined PV system losses: 31.4% 
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 צומת הצ'ק פוסט בחיפה. –( locationהמיקום שלגביו מבוצעת המדידה )   א.

 (.solar radiation databaseמאגר נתוני הקרינה שעליו מתבסס הניתוח. )   ב.
 (. Kwכדי להתאים ליחידות של  100-)מוכפל ב שהצבנובדוגמה   Wp=2ערך    ג.

 וואט( 20) וואטים...-כדי לקבל ב 100-את התוצאה הסופית   נחלק בחזרה ב           
 החישוב מראה שהפסדי המרה של הלוח בגלל השפעת טמפרטורה סביבתית    ד.

 לפי הניתוח שבוצע. 12%תהיה סביב             

 הפסדי המרה כתוצאה מהשתקפות השמש בגלל זווית הלוח הסולארי עומדת    ה.
 הזווית המועדפת להתקנת הלוח עפ"י  לפי הנתונים שסיפקנו .) 2.5%סביב             

 (מעלות. 29הסימולציה , תהיה             

  20%קבענו אנחנו :  –הפסדי המרה )כבלים, ממיר(    ו.
 ... 31.4% -לפי הדוגמא , הפסדים מוערכים יהיו כ התוצאה: סה"כ   ז.  

 

 :נתבונן כעת בטבלת הערכים השנתית 
 

  
 

( שזווית הטיית הלוח Fixed systemבשורה העליונה מודגש שבמדובר במערכת במנח קבוע )
השיפוע )הזווית(  מעלות )דהיינו לכיוון דרום(. 0מעלות וכיוונה  29האופטימלית המחושבת היא 

 –מעלות   0לית של הלוח שחושבה , הוא לפי הכיוון האופטימלי שאנחנו הגדרנו :       האופטימ

 כיוון דרום !
 

זהו הממוצע היומי של ייצור החשמל מהלוח לאורך חודשי השנה )ינואר עד דצמבר(  Edהנתון 

 . Kw/h -ב
 

)כי       100-לשעה. נחלק ב-וואט 5830שהם  Kw/h 5.83למשל : בינואר התפוקה היומית היא 

של  כוללת במחשבון הסולארי( וקיבלנו תפוקה יומית Kw -כדי לעבור ל 100-בתחילה הכפלנו ב
Ed=58.3 ראה סעיף "הנחות יסוד" בתחילת הנספח(שעות יום   12 -. אם נחלק בלשעה  וואט( ,

וואט במהלך ימי  4.86 -צ'ק פוסט( כ-)המוצב בחיפה Wp=20W/hמפיק לוח של  בכל שעהאז 

 ש ינואר...חוד
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 זהו הממוצע החודשי של יצור החשמל.  Emהנתון 

 

כדי לקבל תפוקה  100 -. נחלק בKw/h 181למשל: בחודש ינואר הייצור הכולל יעמוד על 
 1810( ונקבל תפוקה חודשית ממוצעת של Wp=2000 W/h)ולא  Wp=20 W/hמחושבת של לוח 

W/h  אם נחלק ב( .-יום נקבל במקורב את  30Ed.) 

 
זהו הממוצע היומי של תפוקת הלוח הסולארי למ"ר. גורם זה מאפשר להעריך את  Hdהנתון 

 בחודש ינואר.  Kw/h 4.04מ"ר מפיק  1במקרה שלנו תפוקת אותו לוח בגדלי שטח שונים. 
וואט כל שעה.  40.4מ"ר מפיק יומית בינואר בסביבות  1ורואים שלוח של  100 -שוב: נחלק ב

 מ"ר !( 1 -שיש לו שטח קטן מ Wp=20 W/hשל )זה כמובן לא הלוח 

 
 כנ"ל אבל ברמה החודשית. – Hmהנתון 

 

  :כעת אפשר לבצע את חישוב מאזן האנרגיה 
 

לטעינת הסוללה , צריכה להיות גדולה יותר מצריכת גוף  Edתפוקה יומית של הלוח 
 שעות בלילה..P' display total    (10 )התאורה ביממה 

 !!!  1-גדול מ חייב להיות   P' display total  לגורם  Edהגורם מכאן , שהיחס בין 

 
אם אכן כך , הלוח הסולארי "מפצה" על פריקת הסוללה כתוצאה מפעולת גוף התאורה 

 בלילה. 

 
כעת, נדרש לבדוק את התנאי של טעינה מלאה תוך ארבעה ימים , אם הסוללה פרוקה 

.(  , זאת תוך צריכת החשמל של גוף .. 15.1.6מהקיבול הכולל )ראה סעיף  20% -ל

 שעות תאורה רצופה בהספק מלא!(...  10התאורה במהלך כל יממה )
 

המוצב   Wp=20W/hהסימולציה מאפשרת בין היתר , קבלת תיאור גרפי של תפוקת לוח 

מעלות לכיוון דרום(  29חיפה  )זווית הטיה אופטימלית של הלוח  –בקורדינטות צ'ק פוסט 
 אפשרויות: , וזאת בשתי

 

 גרף תפוקת הלוח הסולארי , מצטברת חודשית: .א

 
 

 רמת קרינה מצטברת חודשית לאותו לוח ובאותם התנאים שהוזכרו:
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 עיריית חיפה                                                 

 ,מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                  

 אגף תשתיות עירוניות.                                               
  .חשמל ואנרגיה  תאורהלמחלקת ה                                                 

 

  
 

 
 

 

 

 מפרט טכני לתאורת גנים ושבילים
 בהזנה סולארית.,   LEDבתאורה מבוססת                 

 
 

 2.3גרסה 
 2021ינואר 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                               

 רע"ן תאורת גנים ופיקוח.: אלפי חזי ,  כתב                                                                
 .: דורון יעקובי , מנהל מחלקת תאורה ביקר                                                            

 האגף.  מנהל –: אלי אלקבץ אישר                                                               
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  כללי:     .1
 

עיריית חיפה מקדמת התקנת תאורת גנים ושבילים במרחב חיפה, במסגרת מדיניות לקידום 
 הנגישות בחשכה ושיפור רמת השירות לאזרח. 

בכוונת העירייה / מחלקת תאורה להסדיר את תחום תאורת הגנים והשבילים באמצעות קובץ 
 הטכני ומפורטים במסמך זה.הנחיות, דרישות וכללי רגולציה המתמקדים במישור 

 לאישור  תנאי סףמסמך זה, כמשמעו, הוא מסמך עדכני , המפרט דרישות בסיס, שהן 

גוף התאורה מבחינת העירייה, המאפשרת למזמין להתקשר חוזית מול הספק העומד בדרישות 
  אלו.

 

 בהזנה מלוח סולארי בלבד.  לגנים )בהצללות ושבילים(LED מסמך זה מפרט תאורת 
 

)מחלקת  מפרט נפרד.הנוגעת להזנה מרשת החשמל הארצית  מפורטות ב LEDדרישות לתאורת 

 ( .2019, יולי  2.1, גרסה  "מפרט הטכני לתאורת רחוב"עיריית חיפה,  -תאורה 
 

קובץ הנחיות למתכנן תאורה בכבישים רחובות וגנים  הכתוב במסמך זה מבוסס )בחלקו( על

 .2016י ציבוריים , משרד הבינוי , יול
 

    עקרונות ניהול גרסאות של מסמך זה:       .2
 

מסמך זה יתעדכן מעת לעת בכפוף לדרישות טכניות המתחדשות בעת חשיפה לטכנולוגיה 

עדכנית בתחום. גרסאות עדכניות יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. עם פרסום גרסה 
 רסום. מועד הפ לאחרחדשה היא תהיה תקפה למכרזי התאורה שיבוצעו 

 

 (. 3.0, 2.0, 1.0עדכונים מהותיים מתפרסמים תוך שינוי הספרה שמשמאל לנקודה )
במידה ונדרשים עדכונים קטנים בלבד, הגרסה מתפרסמת תהיה בשינוי הספרה שמימין לנקודה 

 (. בכל גרסה שתפורסם יובהר מהי הגרסה הקודמת שפורסמה. 1.2,  1.1)

  18.10.18מתאריך   1.0 זה : גרסה  למפרט ראשונהגרסה. 
  2019, מרץ  2.0גרסה שנייה למפרט זה : גרסה . 
  2019, יולי  2.1גרסה שלישית למפרט זה : גרסה . 

 

   הגדרות / ביאור מושגים:      .3
 

   מתקן המוצב בהתקנה על עמוד ומאפשר את תאורת  השביל או/ו  –תאורת גן או/ו שביל
 הגן בשעות החשיכה. המתקן כולל לכל הפחות:

o  רכיב חומרה המותקן במארז גוף התאורה והאחראי על ביצוע הלוגיקה של   -בקר
 עוצמת התאורה .

o  הגוף החיצוני של התאורה. –מארז 

o  ההתקן עליו מקובע גוף התאורה. –עמוד התאורה 

  )"הוא אוסף התקני חומרה ותוכנה , המסופקת  –מערכת התאורה )או "מערכת" או "ערכה
 המשיב למסמך זה.  ומתוחזקת על ידי הספק

  ההתקן עליו מקובע גוף התאורה ומקושר להזנה מלוח סולארי הנמצא  –עמוד תאורה
בראש העמוד  . העמוד יהיה עמוד תאורה תקני , או לחילופין עמוד הצללה שישמש 

 בנוסף כעמוד תאורה.

  עמוד שאושר ע"י קונסטרוקטור מוסמך והוא חלק ממתקן ההצללה  –עמוד הצללה
מעל מתקני המשחק בגן , ומשמש בין היתר כעמוד תאורה , צילום וכריזה הכולל ש

 )כחלק ממערכת האבטחה האזורית(.

  מדד של עוצמת אור ליחידת שטח אשר  נמדד בקנדלה/מ"ר. –בהירות  
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  עוצמת הארה הנקלטת בעין בהסתגלות לתנאי התאורה ובשילוב עם אור הקורן  -בהיקות
 בשדה הראיה.ממשטח מחזיר , כפי שניקלט 

  מקדם מסירת הצבעCRI (Color Rendering Index )– אפס מוגדר ע"י ערך מספרי בין 
)באחוזים( , המתאר את יכולתו של מקור האור לשחזר באופן מדויק את צבעם  מאה-ל

 הממשי של האובייקטים שהוא מאיר. רצוי שמקדם זה יהיה עם ערך מספרי גבוה 
 ככל האפשר.

  "דרת כמצב שבו קיימת תחושה של אי נוחות בראיה או הפחתה בכושר מוג -רמת "סנוור
 UGRL -לראות עצמים או שני המצבים גם יחד. הדירוג האחיד של הסנוור המטריד  מוגדר כ

- Unified Glare Rating. 

 " פרוטוקול תקשורתDALI( "Digital Addressable Lighting Interface )–  פרוטוקול תקשורת
המעניק יכולת שליטה של כיבוי/הדלקה /עמעום לפרט תאורה בודד או  ייעודי לתאורה

 סדרה שלימה של התקני תאורה.

 CB test report (Certification Body test report )– .הגוף המוסמך לאישור בדיקות 
 / גורם המספק את מערכת התאורה וברשותו כתב הסמכה רשמי  –המציע  ספק 

 מטעם היצרן.

  ייצר את מערכת התאורה.גורם המ –יצרן 

  או/ו "מחלקת תאורה" הם יחד וכל אחד לחוד נה"העירייה" או/ו "המזמי –עיריית חיפה "
 הגורם מולו מתנהל הספק. 

 

 
 

   :מסמכים ותקנים מחייבים 4
 
 

 מסמכים מחייבים: 4.1
 

 כל מסמך שיימסר ע"י היצרן או/ו נציגו, הכולל נתונים על המוצר, הצהרה על   4.1.1

 יחשב בגרסתו הסופית  כמסמך  -יכולות וביצועים, מענה/הבהרה לפניית העירייה          
 מחייב.         
  מובהר ומודגש, שהאחריות הכוללת לנכונות הצהרות הספק או/ו היצרן לנתוני   4.1.2

 על הספק בארץ.  גוף תאורה   בלעדי ומלאותכונות גוף התאורה , חלות באופן          
 בר אושר ע"י העירייה ונתגלתה בו מאוחר יותר סטייה / סתירה / הצהרה לא שכ         

 עלול  להביא לפסילת   זה, נכונה )או חלקית(/ פירוש מוטעה של הספק למסמך         

 .גוף התאורה המוצע          
 נחיות מסמך זה מחייבות את כל הספקים וחלות על כל דגם או/ו אמצעי שבכוונתם ה 4.1.3

 לספק.

 
 
 

 עדיפות מסמכים: 4.2
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים , 

 שלהלן :סדר העדיפות לעניין הביצוע נקבע ברשימה 
 כל הוראה במסמך קודם עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו( ברשימה שלעיל, )

 
 חוזה .   .א
 .ונספחיו מפרט טכניה .ב

 .ולפי סדר הופעתם מפרטהתקנים המפורטים ב .ג
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  תקנים ודרישות מחייבות בהזנה סולארית:    5
 
 , בתחום של "מערכות תאורהISO 9001).   הספק יהיה בעל הסמכה לתקן ניהול איכות )א

  בתחום החשמל".      
 
מיון, סימון, מבנה מכני תקן המפרט דרישות כלליות כמו:  –( 1,  2.3)חלקים  20תקן ישראלי  .ב

 ( EN-60598-1,2. )התקן האירופאי המקביל: תביולוגי-פוטוה חשמלי ובטיחות מבנ, 
 

 . 08.09.05המפרט הכללי למתקני חשמל , פרק  .ג

 
 : תקנים בינ"ל המפרטים דרישות וביצועים של תאורת  IEC 62717  +IEC 62722תקן  .ד

     LED יחד עם שיטות הבדיקה והתנאים לעמידה בתקן. 

 האמריקאים הבאים : מידה בתקניםלחילופין , ע או     
o  IESLM 79-08  של גוף תאורה המבוסס  תמטריו-ופוטומדידות חשמליות תקן לביצוע

LED . 

o  08-IESLM 80  מדידת עוצמת הארה שלLED בודד.  
 LEDשעות רצופות לפחות , ובטמפרטורת  6000)דעיכה תפוקה אורית לאורך זמן של 

 .מעלות צלזיוס( 105עד  55שנעה בין 

o  11-M 21TIES    מבוסס  מערךתחזית אורך חיים שלLED .  תקן לאופן מדידת השתנות
  .LED -לאורך תקופת החיים של ה LEDרמת תאורת 

 
  המסופק בתאורה LED-בדיקות בטיחות לשימוש בהתקן ה – IES 62471תקן  .ה

 . לתאורת חוץ(   RG-1בתאורת פנים , עד  RG-0)מותר: רמה      

 
  ( .LEDדיודות פולטות אור ) מודולמפרט דרישות בטיחות עבור  - 31IEC 620תקן  .ו

 

מפרט את הדרישות והביצועים לאביזרי ההפעלה והבקרה המחוברים  – IEC 62384תקן  .ז
 .  LED -למודול ה

 

 . LED םלמודוליאלקטרוני המיועד  דרישות מיוחדות לציוד בקרה -  61347-2.13תקן  .ח
 ן.חילופי בזרם המוזן בזרם ישר או     

 

 מגנטית. אלקטרו מדידת אותות הפרעה הנגרמות ע"י מקורות קורנים – 961תקן ישראלי  .ט
 :הרלוונטיים בתקןחלקים ה  )חסינות של גוף התאורה להפרעות מתקשורת אלחוטית(.

o 2.1 – .גבולות ושיטות מדידה של הפרעות רדיו 

o 2.2 – מגנטיות.-דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרו 
o 10.2 – מגנטית.-חסינות הציוד הנמצא בסביבות מגורים מהשפעות קרינה אלקטרו 

 . EN55015 , 2-3-IEC61000   ,3-3-IEC61000תקנים מקבילים:  או     
 

  על הסביבה. ציוד תאורהשל חסינות מהפרעות אלקטרומגנטיות  – 61547תקן  .י

 .  EN55015או עמידה בתקן  (IEC 61547)מקביל לתקן      
 

הבטיחות לקרינה אלקטרומגנטית של המשרד להגנת  הסביבה ותקנות קרינה בלתי  דרישות .יא

תקשורת אלחוטית עם גוף התאורה  . ) רלוונטי במקרה ומתקיימת 2009מייננת התשס"ט 
 (.NEMAבאמצעות שקע  – שמבוססת על תקשורת רדיו

 

  (.IPומים )דרגת   הגדרת הגנת מעטפת מאבק – 60529 תקן ישראלי .יב
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  (.IKתקן לעמידה בהלם וזעזועים )דרגת  -  IEC 62262תקן  .יג

 
מגדיר את יכולת עמידת ציוד אלקטרוני בזעזועים , ע"מ לקבוע את החוסן   IEC 60068-2-6תקן  .יד

  המכני של גוף התאורה ברעידות.
 

למוצר חשמלי מבטיח שהוא עומד בתקני הבטיחות  ENECהיישום של סימן  - ENECסימון   .טו

 מבטיחה רמת בטיחות לכל אורך חיי המוצר. ENEC. הסמכה של ונטייםהאירופיים הרלו
 

 וולטאיים. -דרישות בסיסיות ממודולים פוטו – 61730תקן ישראלי טז.  

 
 וולטאיים המבוססים על-תקן המתייחס למודולים פוטו – 61215תקן ישראלי  .  יז

 טכנולוגיה של צורן גבישי.       

 
 רישות למתן אישור לתכן והתקנה של מודולים ד – 61646תקן ישראלי  . יח

  וולטאיים המיוצרים בטכנולוגיה של "שכבה דקה".-פוטו      

 
 הסמכת מעבדות בדיקה. -  ISO 17025יט.  מעבדת הבדיקה תהיה מוסמכת לפי תקן 

 

 תקן המגדיר את עוצמת התאורה ואיכותה לכל סוג דרך ואופי הפעילות  – 13021כ.   תקן 
 בה , בהסתמך על חישוב/סימולציה באלגוריתם המוזן בנתוני הדרך הקיימים. ש      
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   עקרונות יסוד: 6
 

 מיקום תאורת הגן או/ו תאורת השביל שתוצב , יקבע בלעדית ע"י עיריית חיפה .  6.1
 הפתוח. על עמוד המוצב בחוץ , בשטח  – outdoor)התאורה הינה חיצונית )      6.2
  המזמין יהיה רשאי )אך לא חייב( לדרוש ולקבל דגם גוף תאורה "אב טיפוס      6.3

 אשר יותקן ע"י המזמין לצורך בדיקות שימשכו עד שלושה חודשים. לבדיקות" 
 הספק יציג כתב הסמכה שניתן מיצרן גופי התאורה )או מאת נציגו הרשמי בארץ( ,  6.4

למזמין שירות , אחריות , חלפים וכל תמיכה טכנית אשר מסמיך את הספק )המציע( לספק 

 מיום חתימת ההסכם. לפחותשנים  5אחרת לתקופה של 
  הספק יצהיר שכל גופי התאורה המוצעים במסגרת הצעתו , הינם בייצור שוטף ואין 6.5

  .כוונה להפסיק ייצורם בחמש השנים הבאות מרגע חתימת הסכם האספקה 

על  עדי של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או/ו הגבלההספק יצהיר כי הוא הבעלים הבל 6.6
כן , אספקת הציוד אינו מותנה בצד שלישי ולמזמין לא תהיה -ההצעה המוגשת למזמין. כמו

 מחויבות כלשהי אלה למציע בלבד.

המוצע. )יפרט  שירות לציודוהספק יצהיר על ניסיונו בשלוש השנים האחרונות על אספקה  6.7
 וכמה , מהגוף המוצע(. למי סיפק בארץ , מתי

 שנים לפחות. 5יהיה בעל וותק וניסיון בתחום התאורה של הספק    6.8

 לרשותו צוות עובדים הנדסי מיומן והוא יכול לספק שירותי סימולציה מחשבית לתכנון          
 תאורה והפקת דו"ח סימולציה מלא.          

 לאירופה או/ו   המוצעיםפי התאורה היצרן באמצעות הספק , יצהיר על אספקת גו   6.9
 .יחידות לפחות. )במידה וסופק!( 1000ארה"ב בשלוש שנים אחרונות בכמות של          
 הספק נדרש להציג את אישור היצרן ו/או אישורים אחרים כפי שיידרשו  בבדיקות     6.10

   לבדיקות  חשבונו-עלשיבוצעו , על עמידתו בדרישה זו או אחרת , ועשוי גם להידרש          
 מעבדה ספציפיות לפי שיקול דעת מחלקת תאורה של עיריית חיפה. אישורים          
  –הספק לטובת המזמין, יסופקו ע"י מהנדס חיצוני  לביצוע ע"יהנדסיים המבוקשים          

 של  הספק )בלתי תלוי(. ישיר שאינו עובד         
 אשר במסגרת אישור פרויקטים ספציפיים , עשוי  המסמך יתעדכן מעת לעת, כ   6.11

 המזמין להציג דרישות נוספות בהתאם לצרכי הפרויקט.                 

 
 
 

 :דרישות מגוף התאורה 7
 

 דרישות טכניות כלליות:     7.1

 
   שעות עבודה  100,000אורך החיים של מערכת התאורה כמכלול שלם, יהיה מעל  7.1.1

 ות לפחות . מעל 35ובטמפרטורת עבודה של 
שטף ביחס ל 10%שעות עבודה מותרת ירידה מרבית בשטף האור של עד  50,000לאחר  7.1.2

 (CB TESTההתחלתי )לפי 

 מעלות צלזיוס!( , 50יעילות גוף התאורה בטמפרטורת העבודה )עד  7.1.3
 לוואט. -לומן 120 -לא תפחת מ          

 גנה של תהיה אפשרות , עפ"י דרישה , שגוף התאורה יהיה בעל דרגת ה 7.1.4

 תודבק תווית תקנית ! )במקרה שהתקנת גוף התאורה תהיה על  -"בידוד כפול" 

 עמוד עץ , עמוד חברת חשמל או קיר בניין(. 

 חזית גוף התאורה תהיה מוגנת ע"י רשת מתכתית הניתנת לפירוק. 7.1.5
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   דרישות פיסיות: 7.2

 
 חיצונית על כל מרכיביו יעמדו לאורך זמן בטווח טמפרטורה  כבויגוף התאורה  7.2.1

 שעות. 12מעלות צלסיוס ובקרינת שמש ישירה של  +60עד פלוס  5-של           

 חוזק מכני ופיזור חום. )או מרוכב( ויבטיחגוף התאורה שיסופק יהיה מתכתי  7.2.2
 . IP66או  IP65מארז גוף התאורה יקנה הגנה מלחות ואבק ברמת  7.2.3

 (. 60529ישראלי מוגדרות בתקן  IPדרגות )
ג'אול המקבילה  5)אנרגיה של  IEC 62262 תקן  IK-08ה יעמוד בהלם ברמה של גוף התאור 7.2.4

 מטר על גוף התאורה.( 0.3ק"ג הנופל מגובה של  1.7לפגיעת גוף במשקל 

, עם עמידות גבוהה  UV -שכבת הגמר של גוף התאורה תהיה עם צביעה העמידה ל 7.2.5
  פויים" הישראלית(.צי-של חברת "ננו ESP 700)כדוגמת  ימית-לאווירה קוריוזיות

 . RAL 9006 תואם  -אם לא התבקש אחרת(  )כברירת מחדל,גוון הצבע יהיה  7.2.6

  (. 7.2.5 - 7.2.6מפרט הצביעה יאושר בטרם הביצוע ע"י מחלקת תאורה. )סעיפים 
 מעלות צלזיוס.  + 80ועד  10-גוף התאורה יעמוד בטמפרטורת אחסנה בתחום שבין   7.2.7

 
    דרישות חשמליות: 7.3

 

 גוף התאורה יותקן על עמוד ללא תשתית הזנה של רשת החשמל.    7.3.1
 הזנת החשמל לגוף התאורה תתאפשר רק ע"י סוללה נטענת )במהלך            
 הלילה(, זאת במשולב עם  יכולת טעינה מלאה ע"י לוח סולארי )במהלך היום(.           

שעות רצופות( ,  10) שעות החשיכה כלאורך תתאפשר ל בהספק המכסימליהתאורה   7.3.2
עפ"י בקרת  "חיישן התאורה". )חיישן זה יגדיר את מסגרת הזמן הכללית להפעלת 

 התאורה.( 

  בגוף התאורה יותקן חיישן נוסף להגדרת , בכתבכאופציה , לפי דרישת המזמינה   7.3.3
 רמת התאורה בשעות החשכה )"חיישן תנועה"( שיקבע את רמות התאורה מחזור            

 הבאות:           

, רמת התאורה מתעמעמת סביבתית לרמה של  בשלוש דקות אחרונות ת אדםאין תנוע .א
 מערכה המקסימלי האפשרי. 40%

קיימת תנועה : מרגע הגילוי ועוד שלוש דקות נוספות )ובתנאי שלא התקיים גילוי נוסף(   .ב

 הארה מקסימלית.  -
 

 .אחר תאורה מחזור ויוגדר דהבמי לשינוי" גמישה" להיות צריכה זו אופציה :הערה
 

סוללה נטענת: תהיה בעלת קיבולת אנרגיה שתאפשר את הפעלת התאורה )וללא  7.3.4

שעות  לפחות בלילה , וזאת  10תמיכת הלוח הסולארי(, בהספק מקסימלי למשך 
שעות לפחות של תאורה מקסימלית  30)סה"כ במצטבר :  לשלושה מחזורי תאורה.

 בשלושה לילות.(רצופה 

 רה קיצון של הפעלת התאורה בהספק מקסימלי ע"י הסוללה, למשך במק   7.3.5
 שעות , יובטח כי הסוללה  תישאר עם קיבולת אנרגיה של   30-זמן הגדול מ           
 יתר"(.-לפחות בתום הפריקה. )לא תתאפשר "פריקת 20%           

 מקיבולת  80% -היצרן יבטיח, כי במקרה הקיצון )פריקת סוללה עד ל   7.3.6
 האנרגיה(, תובטח  טעינה חוזרת מלאה של הסוללה בפרק זמן שלא            
 ימים רצופים, בקרינת שמש חורפית ממוצעת בישראל. ארבעהיעלה על            

 הסוללה הנטענת תהיה "מצבר אטום" , הניתן להתקנה בכל תנוחה,    7.3.7
 שנים לפחות(.  5ר . )ללא צורך באוורור או תחזוקה לכל אורך חיי המצב           

 וולטאי, בטכנולוגיה מוכחת עם ניסיון בשטח  -יעשה שימוש בלוח פוטו   7.3.8

 )"צורן גבישי" או "שכבה דקה"( , להזנת החשמל לגוף התאורה ולטעינה              
 באופן רצוף של הסוללה הנטענת.            
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 , לפי )התקנת לוח סולארי מ"ר .  1.2-וולטאי  לא יעלה מעבר ל-שטח הלוח הפוטו   7.3.9

 תאושר ע"י קונסטרוקטור(. , בראש עמוד התאורה או ע"ג סככת ההצללההעניין,    

 את יכולת הזנת  תיאורטיבאופן הספק יציג חישוב "מאזן אנרגיה" המוכיח    7.3.10
 החשמל לפעולה תקינה ורצופה של גוף התאורה, תוך שמירה על טעינה             
 (.  7.3.4 - 7.3.6של הסוללה הנטענת. ) הוכחת סעיפים מלאה             

 שנים לפחות תוך שמירה על              15וולטאי -אורך החיים של הלוח הפוטו   7.3.11
 ביצועים כמפורט להלן:            

 10 מיכולת האספקה הראשונית  90% -שנים ראשונות: תפוקה שלא תפחת מ
 של לוח חדש.

 5  בתפוקת החשמל.  10%רידה נוספת של עד מותרת י –שנים אחרונות 
 ביחס ללוח חדש(. 80% -שנה לא תפחת מ 15)בסה"כ התפוקה לאחר                          

 הגנה כנגד אבק.  משטח הלוח הסולארי יצופה בשכבת חומר  7.3.12

 .(ציפויים" NANO" של היצרן הישראלי "GL-2גלס -מסוג "ננו )כדוגמת ציפוי
 
 

  : (7.3.10)ראה סעיף  גיה"דרישות "מאזן אנר 7.4
 

 הספק נדרש לבצע חישוב "מאזן אנרגיה" : כמה המצבר נטען ביחס לצריכה             
 ממנו . תהיה התבססות על הפרמטרים הבאים )ובחישוב מלא ומפורט!(:            

 

מיקום התאורה במרחב תחום שיפוט העיר חיפה. נקודת הייחוס לחישוב תהיה צומת  .ג
 (. GPS  35,028  :32,789סט . )נקודת פו-הצ'ק

 לכיוון דרום. –מעלות  30להניח כי זווית נטיית הלוח   אפשרלצורך החישוב           

 , או לחילופין לבצע  מותנה בסביבה הגיאוגרפית( –)בפועל יתכן מנח אחר           
 סימולציה לזווית אופטימלית ביחס לדרום.          

 (.7.3.9בל בשטחו )סעיף הלוח הסולארי מוג .ד

 ,( Wp)להספק שיאי החישוב יכלול התחשבות בגורמים כמו : נתוני יצרן הלוח  .ה
 התיישנות הלוח , אבק , הפסדי המרה וכדומה. 

 

  הערות: 
 

 . בנספח ה'המלצה לדרך החישוב מפורטת  .1

 הספק יכול לבצע את החישוב בכל דרך אחרת שיבחר ובלבד שתהיה בפירוט  .2
 עם הסבר מלא .ו          

 
     :תמטריו-פוטודרישות  7.5

 

 תכנון תאורה )פיזור צפוי של האור( ביחס לצורת אלומת  יבצעהספק   7.5.1
 התאורה שעליה הכריז היצרן. לצורך התכנון יספק המזמין למציע את כל          
 תוואי  תוכנית גובה עמוד, מרווח בין עמודים , סוג העמוד ,למשל: הנתונים שיתבקשו.  )         

 השטח המואר: רוחב השביל והקיף התנועה בו , שטח הגן וכדומה(.          
 שיוגש עפ"י הנתונים שהתבקשו יכלול יעילות אורית  ימטר-הפוטוהדו"ח          
  (.13201)עמידה בתקן   LUXביחידות  ופילוג עוצמות האור הצפויות במרחב הנתון         

  נוספות שיאפשרו שימוש תמטריו-פוטואפשרויות  5שיסופק יהיו לפחות  לגוף התאורה  7.5.2
 בגוף התאורה לתצורות פיזור אור נוספות.          
 .LED-רוחב אלומת האור תקבע בעזרת עדשות במערך נורות ה  7.5.3

 )בשום מקרה לא ע"י רפלקטור(.          
 . 70% -לא יפחת מ LED-מקדם מסירת הצבע של נורות ה 7.5.4
 .  4500K  -ל 3000Kבתחום שבין נתון לבחירה ( יהיה LED -גוון מקור האור )מערך ה 7.5.5

 ' "מפת הצבעים".גראה נספח          
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   תקשורת עם גוף התאורה:הכנת יכולת  7.6

 
 גוף התאורה יכלול יכולת לתקשורת לצורך שליטה ובקרה. התקשורת    7.6.1

 שיאפשר: תהיה מבוססת על פרוטוקול "דאלי"         

 .שינוי עוצמת תאורה מאפס אור למקסימום תאורה בחמש רמות לפחות 

 ( מפרטשל  21המפורטת בסעיף  אופציהבדיקת גוף התאורה ותקשורת .)זה 
 DRIVER -( שיהיה מחווט ל7 Pin) NEMAלגוף התאורה יוצמד בחלקו העליון שקע    7.6.2

 )לשקע יוצמד כיסוי דמה(. כהכנה לתקשורת עתידית או קישור לחיישן.          

 הספק יבטיח כי פעולת גוף התאורה , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע   7.6.3
 או/ו תשובש כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל:           
 טלפונים סלולאריים, מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה            

 . וכדומה          
   IS961 . בנוסף, גוף התאורה  בעצמו, לא יפריע כגוף קורן ויעמוד בתקן           
 ) או תקן  מקביל לא ישראלי (.          

 
 

 (:   Remote Control"שלט רחוק" ) -עם ה גוף התאורהתקשורת  7.7
 

 הספק יספק למזמין "שלט רחוק" שבעזרתו ניתן יהיה לבצע את שליטה על   7.7.1

 (. בעברית) יסופקו הוראות הפעלה  . הגוףעוצמת תאורת           
 

 מטר. 15 -טווח השליטה לא יפחת מ 

 
 יתאפשר:רחוק -עבודה עם השלטב  7.7.2
 .הדלקה )עוצמה מקסימלית( וכיבוי 

 .שליטה על עוצמת התאורה בשלוש רמות לפחות 
 :קביעת מסגרת זמן להדלקה וכיבוי בשתי אפשרויות 

 

 נו קביעת מסגרת זמן הדלקה וכיבוי לפי שעון ישראל.תלוי שעון : דהיי .3
 אוטונומית: דהיינו קביעת משך זמן תאורה אבסולוטית בשעות .  .4

 (.ובעוצמת תאורה מקסימלית שעות , בקפיצה של שעה 10)משעה אחת ועד 

 
 , כולל מרכיבי התקשורת, לא תופרע או/ו תשובש  גוף התאורההספק יבטיח כי פעולת  7.7.3

 כתוצאה מפעולת מקורות קורנים אלקטרומגנטית ולמשל: טלפונים סלולאריים,           
 מכשירי קשר, אתרים סלולאריים, קווי מתח גבוה  וכדומה.           

 בעצמו, לא יפריע ולא יופרע ממקורות קורנים )מלבד הקשר עם "השלט גוף התאורה 7.7.4

 יל לא ישראלי (.) או תקן  מקב  IS961רחוק"( ויעמוד בתקן           
 

   דרישות מעמוד של גוף התאורה:  8
 

 : ולפי הצורך –תתאפשר התקנת גוף התאורה בשני אופנים  8.1
 

על עמוד תאורה סטנדרטי ותקני אליו יתווסף התקן מכני המאפשר את תוספת  .א
 ההזנה מלוח סולארי.

 .בגן משחקים ציבורי – על עמוד הצללה .ב

 

  תוספת תאורה מופיע רות להאפששרטוט עקרוני של עמוד הצללה עם 
 .           במפרט' דכנספח 
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לעמוד  שספק התאורה יספק התקן קיבוע ללוח הסולארי ע"ג ההצללה. התקן זה יידר 8.2
 דרישות הקונסטרוקטור המאשר את חוזק עמוד ההצללה.  בכל

 

 מודה הסוללה הנטענת תהיה בתוך גוף התאורה או לחילופין בקופסת מתכת הצ 8.3
 לאחורי הפאנל הסולארי . בכל מקרה, מיקום הסופי של הסוללה יאושר 

 בטרם התקנתו ע"י מחלקת תאורה בעיריית חיפה.

שרטוט טכני הכולל מיקום המצבר והלוח הסולארי יאושר מראש ע"י מחלקת תאורה ה 8.4
 . התאורה הסולריתאישור זה הוא תנאי להתקנת בעיריית חיפה. 

 
 ם אלה יעברו למתכנן ההצללה לקבלת אישור קונסטרוקטור נתוניהערה: בנוסף, 

 ע"ג העמוד המיועד.  לביצוע ההתקנה כתנאי          

 
 

    :למתקן הקיבוע של הלוח הסולריעקרונות התכנון  8.5

 
 כל החיבורים החשמליים וכבלי החשמל יהיו מכוסים וסמויים מן העין. .1
הנפרד וולטאי )סולארי( -התקן פוטובעלי כתאורה(  -)או הצללה בעמודי תאורה ככלל,  .2

 מערכת מכנית לקיבוע הלוח הסולארי.בראש העמוד  תותקןמגוף התאורה , 
 ,הלוח הסולארי ימוקם מעל להצללה בעמוד הצללה המשמש כעמוד תאורה,  .3

 . מטעם ספק ההצללה בהתקן מכני נפרד שיאושר ע"י קונסטרוקטור

בשיפוע בראש עמוד ההצללה יהיה , ההתקן המכני הנפרד שמקבע את הלוח הסולארי  .4
 לקליטת אור השמש במרבית שעות היום. לנתונים המיטבייםהתואם וכיוון 

 

  אישור הקונסטרוקטור )מטעם ספק ההצללה( יוגש למנהל הפרויקט במחלקת גנים
 של עיריית חיפה. 

 
של הלוח הסולארי עם אפשרות התקנה , תתאפשר  ובכתב מאת המזמינהכאופציה,  .5

מעלות.  )הכוונה לציר  360בציר האופקי באופן רציף )לא בקפיצות( עד  סיבוב  לזווית

בציר האנכי באופן רציף )לא בקפיצות( עד לזווית הטיה  או/ו המקביל למשטח האופקי(
 מעלות ביחס למשטח האופקי. 45של 

)מטעם ספק תקבל את אישור הקונסטרוקטור , התכנון המפורט של מערכת מכנית זו  .6

 מחלקת תאורה של עיריית חיפה.  הסכמתולאחר מכן את ( ההצללה
 

  של עיריית חיפה. למנהל הפרויקט/מחלקת גניםיוגש  רהקונסטרוקטואישור 
 

 : לאופציית ההטיה בציר האופקי או/ו האנכירצ"ב תיאור עקרוני להבהרה ,  .7
 

 
 

 
  'עקרונות תכנון לעמוד ההצללה. )באחריות ספק ההצללה(. –ראה נספח ד 
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   נה: התק 9
 

 גוף התאורה יחובר לזרוע ולעמוד באופן הניתן לפירוק. 

 יודגש: ברגיי החיבור )מסוג "אלן"( , אומים ודסקיות, כולם יהיו מנירוסטה.
 לבורג החיבור יהיה "אום אבטחה" לנעילת הבורג המהדק את גוף התאורה לזרוע.

 
 

    אחריות , אמינות ותחזוקתיות   10
 

  אחריות    10.1
 

 ומרכיביו לתקופה של  העמוד"( לגוף התאורהעל )"הספק מתחייב לאחריות כוללת   10.1.1
 מרגע התקנת גוף התאורה והפעלתו. במהלך תקופת ,  לפחותשנים  שמונה           

 כולל החלפים. –האחריות יישא הספק בכל עלויות התיקון            

 ולהבהרה:           

  ברמת הגוף הבודד או "קבוצת פנסים" הסמוכים זה האחריות כוללת טיפול בתקלה
 לזה שניזוקו .

 אחריות לא תכלול פגיעה פיזית כלשהי בעמוד עצמו )או כשל הפנס בגלל הפגיעה ה
 בעמוד.(

 מחלקת תאורה. -תחילת האחריות: מרגע המסירה לעיריית חיפה 
 "י אחריותו של הספק כלפי המזמין תהיה לכלל המערכת : מה שסופק ע  10.1.2

 בארץ ע"י הספק.וסופק היצרן בחו"ל ומה שפותח יוצר            
  .צוות מקצועי ומיומן מימוש האחריות הספק יצהיר על מחויבותו להעמיד לצורך   10.1.3

 ככל שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה, או העמדת כלי   10.1.4
 עה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, תדאג החברה, רכב על מדרכה, או כל הפר           
 לכל התיאומים והסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל            

 נושא נוסף על פי הנחיות הרשות ו/או מי מטעמה ו/או על פי הדין.           
 היותר,  עות לכלש 72הספק יצהיר על יכולת לתיקון או החלפת גוף התאורה תוך  10.1.5

 מרגע קבלת הודעה על ליקוי כלשהו .           

 שעות .  24במקרה של תאורה "מושבתת" זמן התיקון לא יעלה על           
 

 גוף תאורה "מושבת" משמעו שהגוף אינו פועל בצורה המאפשרת  תאורה  הערה:

 עם רדת החשכה.          
 

 פעולת כיול/התאמה לאחר החלפת חלקים בעת ביצוע תיקון בשטח, אסורה  10.1.6
 או מכלולים פגומים.          
 גוףינהל "יומן מעקב תחזוקתיות" לכל הספק מתחייב כי לאורך כל תקופת האחריות  10.1.7

  תום תקופת האחריות יעבור יומן התחזוקתיות לידי עיריית חיפה/ב תאורה בנפרד.          
 ספח ב'(.מחלקת תאורה. )ראה נ          

 

 
   אמינות     10.2

 

   MTBFהמערכת,  על חלקיה ומכלולים הכלולים בה , יהיו עם     10.2.1
            (Main Time Between Failures של  )שעות לפחות. 50,000 
 "אורך חיי מערכת" למכלולים הבאים יעמדו בזמנים הבאים:   10.2.2

 המצבר( יהיה  ללא –לקטרוניים והמכניים גוף התאורה כמכלול שלם )על מרכיביו הא
יהיו תקינים, לא יופיעו חיישנים שעות לפחות . )לא ישתנה צבע התאורה ,   100,000

 אוויר וכדומה(. -גלל נזקי מזג בגוף התאורה סדקים או פגמים

  לפחות.שעות   0,0005)במקרה של תאורה סולארית( :  בלבדלמצבר  
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 תקן לפי גוף התאורה יעמוד בדרישה לTM 21 : L80 > 60000 @ 35℃ B10  :דהיינו

שעות עבודה  60000מערכה ההתחלתי לאחר  80% -ירידה בעוצמת התאורה ל

מסך גופי התאורה  90%, כל זאת לכמות של  35℃ ובתנאי טמפרטורה סביבתית של 

 שסופקו.

 ולמשל : ם מרכיביה( של כל data sheetsהספק יצרף להצעתו דפי מפרט יצרן )   10.2.3

 , חיישנים , לוח סולארי וכדומה.  LED-מצבר, בקר , נורות ה            
 המערכת תהיה מוגנת בפני "נזק שניוני": נזק ביחידה אחת לא תגרום נזק או/ו השבתה   10.2.4

 ם תתרחש טעינת אהסוללה לא תינזק,  -של  יחידה אחרת. )למשל: בקצר חשמלי            

 הבקר לא יינזק וכדומה.( – יתר           
 או יותר מנורות התאורה אינן פועלות,  10%גוף התאורה יחשב כתקול כאשר   10.2.5

 . עם הבקר אינה קיימת או/ו מצבו הפיסי של גוף התאורה השתנה  תקשורת           

  וני,קילוף צבע מגוף השלט , סדקים או קילוף ציפוי מעטה חיצ קורוזיה , )הופעת           
 בגוון האור וכדומה(. שבר , שינוי           

 

 
   :תחזוקתיות  310.
 

 מכלולים, -"חליפיות": הספק באמצעות היצרן, יתחייב שכל החלקים והתת  10.3.1
  יהיו חלופיים  דהיינו: ניתנים להחלפה בין גופי התאורה –מכניים  וחשמליים            

 שמאותו הדגם.           
 הספק, יכין רשימה של חלקי חילוף הדרושים לתחזוקת גוף התאורה עפ"י   10.3.2
 הפירוט הבא:  סודר, שם החלק, מק"ט יצרן מקורי, יצרן, כמות מומלצת של            

 ברמת המכלול . )סוללה , בקר , חיישנים , פאנל  אצלוחילוף לאחסנה -חלקי           
  חלקי חילוף מכניים וחשמליים. את כלתכלול  סולארי וכדומה(. הרשימה           
 )ראה נספח א'(.           

  הספק, באמצעות היצרן, יתחייב לתמוך באספקת חלקי חילוף לאורך כל חיי   3.3.10
 שנים(. 10) המערכת            

 

 

   תוויות וסימונים   11
 

  ללת בדופן העליונה החיצונית של גוף התאורה, תוצמד תווית מתכתית הכו 11.1
, בארץ , שם הספק וכתובתווכתובתו בחו"ל את הפרטים הבאים )בהטבעה(: שם היצרן

  תאריך הייצור, מספר סידורי של הגוף , מספר יצרן ודגם.
 

   בכיתוב שחור על רקע צהוב , בגודל  PVC בחזית גוף התאורה תודבק תווית  11.2

          20X10 הגוף ביח' לומן. ס"מ, ובה תכתב עוצמת התאורה המקסימלית של  
 התווית המודבקת תיראה באופן ברור לצופה בה מן הקרקע.           

 

 בתוך מארז גוף התאורה , תודבק מדבקת יצרן מקורי. 11.3
 

)מתי   מעקב שלו.קוד" של הספק לצורך -בתוך גוף התאורה תודבק מדבקת "בר רצוי: 11.4

 ה של תקלה וכדומה.(במקר –סופק הפנס , דגם , נתוני פוטומטריה , מעקב תקינות 
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   ( של גוף התאורה )אופציה(:Built In Testהפעלת בדיקה יזומה )    12

 
 סעיף זה מתייחס לתאורת שבילים או הצללות שבגן, המוזנים ישירות ממתח הרשת. הערה:

 

 כללי:
 

 "תאורה חכמה" , תתאפשר להורות לבקר על בדיקה -ל דרישה חוזיתבמידה ותוגדר ע"י המזמין 
יזומה של מרכיבי גוף התאורה העיקריים כפי שיוגדרו בהתקנת תוכנת הבקר )פרוטוקול "דאלי"(. 
אופציה זו תאפשר שליטה על רמת התאורה או/ו בדיקה מהירה של מרכיבים אלקטרוניים בגוף 

 התאורה.
 
 

 סוגי התקלות שניתן יהיה לקבל עבורן התרעה יכללו לכל הפחות:

  / (. 20% –זרם יתר, מצבר עם קיבולת נמוכה תקלות אספקת כוח )מתח 
  תקלת מנורותLED. 

 .)תקלת חיישן תאורה )אם יש 
 .תקלה בבקר גוף התאורה 

  מעלות צלזיוס(.  60טמפרטורה גבוהה במארז גוף התאורה )מעל 

 .)התרעת זעזועים )הצפויים להתרחש בעת אירוע וונדלי 
 

 שליטה:

  חמש רמות לפחות(עוצמת רמת תאורה(. 
 וכיבוי מרחוק. הדלקה 

  הצגת נתון העמוד: כתובת מיקום , מיקוםGPS  מספר זיהוי של העמוד , מספר ,SIM –  אם
 יש , הצגת נתוני צריכת החשמל ברמה של "תקין" / "לא תקין". 

 

 חיווי התקלות ושליטה יהיו ע"ג תצוגת הבקרה של מחלקת   הערה:
 דר מפרט נפרד .יוג "בקרת   הרמזורים" בעיריית חיפה.           

 

 

   :בטיחות  למשתמש     13
 

 המערכת לאחר התקנתה, לא תגרום ולא תתרום למצבים מסוכנים     13.1
 ולא ידרשו אמצעי זהירות מיוחדים הנוגעים לקרבת אדם אליה.           

 לא יעשה שימוש בחומרים אשר גורמים או תורמים בחשיפה אליהם     13.2
 אדם. צבעים,  ציפויים וכימיקלים אחרים, לא יהיו מסוכנים.-לפגיעה בבני          
 בנוסף , היצרן/הספק יבטיחו שגימור המכני של  המערכת כולה, באזור           

 הנגיש לעובר אורח, יהיה חלק וללא פינות חדות העלולות לגרום לפציעה.          
 מנע שבירה ורסיסים המעטה החיצוני של גוף התאורה צריך להיות כזה שי    13.3

 )או שברים חדים(, במקרה קיצוני של כוחות אלימים ) "וונדליזם" או פגעי           

 טבע(.          
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   טבלת ריכוז דרישות ואימות נתונים טכניים :   14
 

המציע ימלא את דרישות הטבלה תוך מתן התייחסות לכל סעיף. סעיף שהמציע אינו יכול  14.1
 מק את תשובתו.  לממשו , ינ

מודגש ומובהר שהטבלה הינה לנוחות המציע ומרכזת את הדרישות והנתונים המבוקשים.  14.2

 בכל מקרה , התיאור המלא של הדרישות המחייבות כמופיע בגוף המפרט.
 
 

 הערות המציע הסעיף במפרט הדרישה סודר

  א-ISO 9001 5אישור הסמכה  1

  ב-5 20עמידה בתקן ישראלי  2

ה בתקן החשמל פרק עמיד 3
08.09.05 

  ג-5

4 62717-IEC +IEC 62722 או  

LM79,LM80,TM21 

  ד-5

 IES 62471    אישור לעמידה בתקן 5

 (RG)רמת 

  ה-5

  ו-IEC 62031 5עמידה בתקן  6

  ז-IEC 62384 5עמידה בתקן  7

  ח-5 61347-2.13 -עמידה ב 8

 961אישור לעמידה בתקן ישראלי  9
 . 10.2,  2.2 , 2.1חלקים 

  ט-5

 IEC    אישור לעמידה בתקן 10
61547 

  י-5

הצהרת ספק לעמידה בדרישות  11
-הבטיחות לקרינה אלקטרו

 מגנטית

  יא-5

ישראלי אישור לעמידה בתקן  12

 (IP)דרגת  60529

  7.2.3יב +-5

 IEC 62262    אישור לעמידה בתקן 13

 (IK)דרגת 

  7.2.4יג +-5

  יד-IEC 60068-2-6 5 -עמידה ב 14

  טו-ENEC  5סימון  15

  טז-5 61730עמידה בתקן  16

 61646או  61215עמידה בתקן  17
 )לפי סוג התא הסולארי(

  יח-5יז או  -5

 ISOהסמכת מעבדה לפי תקן  18
17025 

  יט -5

  כ - 5 13021עמידה בתקן   19

 טיפוס-אספקת אב 20
 לבדיקות

6.3   

ספק לחמש תמיכה ושירות של ה 21
 שנים .

6.4   

הצהרת היצרן על ייצור שוטף של  22
 גופי התאורה המסופקים.

6.5  

הצהרת הספק לזכויות הקניין על  23
 גופי התאורה.

6.6  

 אספקה להצהרת יצרן  24
 .ושירות

6.7  

 הצהרת הספק ניסיון  25
 ועיסוק בתחום התאורה 

 .בלבד 

6.8  
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 הצהרת היצרן על שיווק והתקנה 26
 יח' לפחות בחו"ל. 1000של 

6.9  

הסכמה לבדיקות המוצר ע"ח   27
 הספק

6.10  

חיי גוף -הצהרת יצרן על אורך 28
 התאורה.

7.1.1  

הצהרת יצרן על שטף אור ויעילות  29
 בתחום טמפרטורה נדרש.

7.1.2+7.1.3 
+7.2.1  

 

  7.1.4 אופציה לקיום בידוד כפול  30

הגנת רשת מתכתית לגוף  31
 אורה.הת

7.1.5   

  7.2.2 גוף תאורה מתכתי/מרוכב 32

  7.2.5+7.2.6 צביעת גוף התאורה. 33

  7.2.7 עמידה בטווח טמפרטורת אחסנה. 34

קביעת רמות תאורה לפי חיישנים  35
 או הספק מקסימלי.

7.3.2+7.3.3  

   7.3.4-7.3.6 קיבול סוללה נטענת. 36

  7.3.7 מצבר אטום 37

  7.3.9 מ"ר. 1.2      עדלארי שטח לוח סו 38

אישור קונסטרוקטור להתקנת  39
 הלוח הסולארי

7.3.9  

 הגשת חישוב  40
 אנרגיה"-"מאזן

7.3.10+7.4  

  7.3.11 אורך חיי הלוח הסולארי 41

  7.3.12 ציפוי לוח סולארי נגד אבק 42

  7.5.1 יכולת לתכנון רמת תאורה 43

  7.5.2 תקיום חמש אפשרויות פוטומטריו 44

רוחב אלומה לא יושג עם רפלקטור  45
. 

7.5.3  

  7.5.4 לפחות 70%מקדם מסירת צבע  46

  7.5.5 גוון אור 47

  DALI 7.6הכנת יכולת תקשורת  48

 שלט רחוק  49

(Remote Control) 

7.7  

  8.1 יכולת גמישות בהתקנת התאורה. 50

  8.2 הצגת תכן התקנה לאישור 51

ט העמוד ומיקום הצגת מפר 52
 לאישור.-המצבר

8.3  

עמידה בעקרונות התכנון לעמוד   53
 ההצללה.

8.4  

אישור תכנון מפורט לקיבוע הלוח   54
 הסולארי

8.4  

קבלת אישור קונסטרוקטור   55
להתקנת הלוח הסולארי מעל 

 להצללה.

8.2+8.5.4  

אופציה לגמישות בכיוון הלוח  56
 הסולרי

8.5.5  

נסטרוקטור להתקן אישור קו 57
 הגמיש.

8.5.6  

  9 עמידה מלאה בדרישות ההתקנה. 58

  10.1.1 אחריות לשמונה שנים 59

  10.1.3 מחויבות לצוות מקצועי 59

  10.1.4 תיאומים וסדרי ביטחון 60

  10.1.5 עמידה בזמני התיקון 61

  10.1.6 איסור התאמה וכיול 62

  10.1.7 ניהול יומן מעקב תחזוקתיות 63
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 MTBF -אישור מעבדה מוסמכת ל 64

 מבוקש.

10.2.1  

הצהרת יצרן לאורך חיי מערכת  65
 התאורה.

10.2.2  

  10.2.3 קבלת דפי מפרט  66

  10.2.4 הגנה מנזק שניוני. 67

  10.3.1 קיום "חליפיות".  68

הכנת רשימת חלקי חילוף  69
 לתחזוקה.

10.3.2  

קי הצהרת יצרן ליכולת אספקת חל 70
 חילוף לעשר שנים.

10.3.3  

עמידה בדרישות "תוויות וסימונים"  71
. 

11  

יכולת מימוש האופציה לבדיקה  72
 ושליטה.

12  

  13 דרישות הבטיחות. בכלעמידה   73
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 במסמך זה( 10.3.2נספח א' : טבלת רשימת חלקי חילוף. )סעיף 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 במסמך זה( 10.1.7נספח ב' : יומן מעקב תחזוקתיות לתקופת האחריות. )סעיף 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 שם סודר
 הפריט

יצרן 
 מקורי

מק"ט 
יצרן 
 מקורי

מק"ט 
 הספק

כמות 
לגוף 

תאורה 
 בודד

כמות 
מומלצת 
 לאחסנה

 מחיר

1        

2        

3        

.        

.        

50        

מיקום  סודר
 ודהעמ

מספר 
 העמוד

מספר 
סידורי של 

גוף 
 התאורה

תאריך  התקלה
 הדיווח

תאריך 
 התיקון

 
 

הפעולות 
 שבוצעו

1        

2        

3        

.        

.        

.        

.        

50        
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 (7.5.5"מפת הצבעים" )מתייחס לסעיף   'גנספח 
 

 

 

 מפת הצבעים / טמפרטורת הצבעים
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    .עקרונות התכנון לעמוד הצללה המשמש כעמוד תאורה בגנים  :' דנספח 
 

   במפרט(  8.5.7+  8.1)מתיחס לסעיפים 

 

 מפרט מבנה הצללה עם עמודים פריקים.
 )ספציפי להתקנת תאורה סולארית בלבד , אבל עם הכנת תשתית לרשת החשמל!(

 
 

                                                                          
 

 מנהל התפעול ופיתוח תשתיות                                                    
 תשתיות עירוניות .אגף                                                     

 תאורה. מחלקת                                                   
  2021ינואר                                                   

 

 

 מנהל הפרויקט , מתכנן ההצללה , קבלן התאורה , אדריכל.    אל:

 

 :ומצלמות אבטחה על עמוד הצללהסולארית דרישות תאורה        

 

 כללי: .1
 

אבטחה לצורך ניצול מגדיר ומפרט את דרישות הטכניות של מחלקת תאורה ואגף המסמך זה 

 עמוד הצללה כעמוד תאורה ומיקום מצלמות.

 האחריות לעמידה בדרישות המפרט היא של מנהל הפרויקט במחלקת גנים של עיריית חיפה. 

 

הזנה סולארית למבנה ההצללה: התאורה שתותקן על עמוד ההצללה תקבל את הזנת החשמל 

 מלוח סולארי שימוקם מעל להצללה. 

 ע של הלוח הסולארי לעמוד ההצללה , יסופק ע"י ספק התאורה.סוג התקן הקיבו

 

 הסבה. שהמפרט כולל בתוכו הכנות להזנת התאורה מרשת החשמל , אם וכאשר תידר

 

 

 מיקום ההתקנות: .2

 

 להצללה כמפורט בהמשך.  מתחתהתאורה , הצילום והכריזה ,  יותקנו תמיד  2.1

פי התאורה כמפורט בהמשך. מעל גו תמידמערכות הצילום והכריזה יהיו מותקנים  2.2

 (שבין התאורה לקצה העמוד. בקטע העליון )

 



96 

 

 

 עמידה בתקינה וחישובי חוזק: .3

 

 ויעמוד בתקנים הבאים:  יעשה ע"י מהנדס קונסטרוקטורתכנון ההצללה   3.1
  עמידה במשבי רוח )מיפוי עוצמות רוח לפי אזורים בישראל(.  - 414תקן ישראלי 

  יצוע של מבנים העשויים מפלדה והגנתם משיתוך.תכן וב – 1225תקן ישראלי 

 ISO 12944 –  תקן בינלאומי להגנה בפני קורוזיה של מבני פלדה ע"י צבע מגן

 מגדיר את רמת ההגנה הנדרשת לסביבה ימיתC5M(  .C5M .)ברמה 

  מטר גובה.   18תכנון וייצור עמודי תאורה מפלדה עד  –חלק א'  812תקן ישראלי
ס ליסודות או אופן ההתקנה אלה ליכולת והערכת כוחות )התקן אינו מתייח

ההתייחסות לתקן זה מבהירה למתכנן שעמוד  הפועלים על העמוד עצמו !(
 ההצללה משמש בין היתר גם כעמוד תאורה...

 

 , כך שיותאם812 חישוב אקסטרפולציה )"נרמול"( לסעיפי תקן ולהגישנדרש לבצע   3.2
 מוד הנדרש בפועל עפ"י מסמך זה. הנרמול יבוצע ויאושר לנתונים הפיזיים של  הע      
 מוסמך .   מכונותקונסטרוקטור או מהנדס מהנדס אזרחי/לפי העניין ע"י       

  )האישור ההנדסי לעמידה בתקן יוגש בכתב בליווי החישוב ע"י המהנדס המצהיר(.      
 

 החישובים הבאים:בנוסף , יגיש הקונסטרוקטור המאשר את מבנה ההצללה את   3.3

 (  חישוב סטטי.1       
 (  חישוב "עומס מתיחה" על העמוד עקב יניקת רוח.2       
 (  חישוב שקיעה )בעקבות כוח המתיחה(.3       

 . 414(  חישוב לעומס רוח לפי ת.י 4       
 (  כל חישוב אחר לפי שיקול דעתו של הקונסטרוקטור.  5       

 

 אריאל(: 12הבאה )הדפסה בגופן הדו"ח יוגש במתכונת 
 

 דף הקדמה לדו"ח:                
 
  בראש הדו"ח שם החברה /הקונסטרוקטור כולל : כתובת , טל. קווי , טל. נייד מס' פקס   •

 וכתובת מייל.    
 מזמין הדו"ח: היצרן המספק את ההצללה , שעבורו מבוצע החישוב.  •
 כתובת התקנת ההצללה.  •

 נה : מס' עמודי ההצללה , סוג בד ההצללה וכדומה.סוג המב  •
 שם הקונסטרוקטור המבצע את החישוב ומס' רישיונו.  •
 מס' הדפים הכולל של הדו"ח.  •

 חתימה + חותמת.  •
 

 מבנה הדו"ח:               

 
 דף שני בדו"ח :   •

  תב יד ברור של תרשים ברור של ההצללה )רצוי צבעוני( , כולל מידות המבנה והערות בכ   

 הקונסטרוקטור.   
 דף שלישי ואילך בדו"ח:  •
 יופיעו נתונים כלליים לתכנון כמו : סוג הקרקע , עומס מתוכנן לכבלי הפלדה, מהירות רוח     

 מטר/שנייה( ,  40קמ"ש שהם  144 -)המבנה יתוכנן למהירות רוח רגעית שאינה פחותה מ   
 עמוד שאליו מתייחס החישוב ומספרו , אזור ההצללה : שטח  גובה עמוד הצללה מירבי, גובה    

 בנוי, שטח פתוח וכדומה, חישוב שטחי בד ההצללה וכל נתון נוסף הכרחי להבנת החישוב.    
 
 גורמי הנוסחאות שיופיעו במהלך החישוב יהיו מלווים בהגדרה ברורה.  •
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 ים , קוטר ועובי וגובה עמודי בסוף הדו"ח יופיע סיכום ובו כל ההנחיות לחיזוקים נדרש  •
 ההצללה )כל עמוד ימוספר( , חישובים שנעשו ליסוד המתוכנן בליווי שרטוט והסברים.    
 

 המזמין רשאי להורות )הדרישה תהיה בנפרד ובכתב!( , שתכנון ההצללה ע"י המהנדס   3.4
 יתבסס על "יועץ קרקע" . במקרה כזה יוגש דו"ח מקדים לתכנון .       

 יועץ הקרקע יפעל לבדיקה ע"י קידוח ניסיון באתר או/ו סקר גיאולוגי.      

       
 הדו"ח יועץ הקרקע יכלול בין היתר:

 הנחיות תכנון עבור הקונסטרוקטור. )למשל: סוג הביסוס לעמוד כגון: פלטת בטון או כלונס   •
 או קוביית בטון וכדומה(.   
 משל: דרישות מקדימות לביסוס יסוד העמודים כגון: הנחיות ביצוע עבור הקבלן המבצע. )ל  •

 דרישת הידוק קרקע , סוג "מצע" לביסוס וכדומה(.   
        

 לאחר התרשמות  תכנון ההצללה ע"י המהנדס יתבסס על ביקור באתר המיועד.  3.5

 מהטופוגרפיה של האתר )קיומם של מבנים , עצים , כיוון הגעת השמש וכדומה( ,        
 יבוצע התכנון המתאים. )הצללה בתצורת "אוהל"/ממברנה , הצללת "מפרשים"        

 וכדומה(       

 
 התכנון ההנדסי )ואישור הקונסטרוקטור( יהיה כזה שיאפשר את השארת יריעות   3.5

  יפורקו במהלך עונת החורף . לאההצללה לכל אורך השנה. ולהדגשה: היריעות       

 
 דעתו להתקנים הצפויים להיות על עמוד ההצללה )מה וכמה( ןייתמתכנן ההצללות   3.6

 כן גודל הפתחים בעמוד. -ולמשל: מצלמות , גופי התאורה , לוח סולארי וכדומה. כמו      

בכל מקרה, המשקל הכולל שיהיה על העמוד , כתוצאה מתוספת ההתקנים האמורים,  .ג
 הק"ג בראש העמוד.  40יעבור את  לא

 15X45ס"מ מפני הקרקע , קיים פתח בגודל  60ל העמוד , בגובה בחלקו התחתון ש .ד

 )ס"מ( עבור הגישה למגש תאורה.  
 

 מתכנן ההצללה או/ו הקונסטרוקטור , יגישו תכנון מלא ומפורט לבסיס העמוד.  3.7
 

  אישור התכנון מחלקת גנים בעיריית חיפה , לקבל את  –באחריות מנהל הפרויקט    
 יחד  )וכתנאי לביצוע ההתקנות( בטרם ההתקנותטרוקטור הקונסוהחישובים של 

 .ים )עם או בלי ההתקנים( שבפרויקטהעמודסוגי  כלעם שרטוט התכן הסופי של 

 

  יבצע מובהר ומודגש : יצרן ההצללות לא יבצע שום שינוי/תוספת/פעולות ריתוך או חיתוך ולא
 צביעה של עמודי ההצללה באתר ההתקנה. 

 
  בסיס הבטון !על  הם מוכנים להתקנהכשהעמודים יגיעו 

 
 

 :  או/ו צילום עקרונות התכנון לעמוד ההצללה המשמש גם כעמוד תאורה 4

  
 בהתאם לאופן ההתקנה הנדרש. ההצללות ון מפורט ע"י קבלן ניבוצע תכ 4.1

 א' או ב'( ולפי דרישות התאורה הספציפיות הנדרשות בפרויקט.  1)סעיף      

 
  ה בגלוון חם. לא יתבצעו ריתוכים לאחר הגלוון.מוגן מקורוזיהעמוד יהיה  4.2

 

 כל חלקי החיבור והעיגון לקרקע של העמוד , יהיו סמויים מן העין .  4.3
. בשום מקרה לא יכוסה באספלט או  "צלחת" –)בתחתית העמוד יהיה כיסוי הקיפי 

 (.בטון
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 גשמים.-קצהו העליון של העמוד יהיה סגור לחדירת מי 4.4

 
 .RAL 9006  , תואם כברירת מחדל( יהיה אפורגוון צבע העמוד ) 4.5

 

 )יוגדר ע"י מחלקת גנים(:הגוון הנבחר יהיה אחד מהאפשרויות הבאות  4.6

מגדיר את רמת ההגנה  C5-M(  .C5-Mע"י צבע מגן ברמה  -עמיד לאווירה ימית  .ג

 הנדרשת לסביבה ימית(.

 ( מגדיר עמידות ברמה גבוהה C-4לפחות. ) C-4הגנה בפני קורוזיה ברמה  .ד

 

 ". יהצביעה תהיה עם הגנת "אנטי גרפיט 4.7

 (.03-7166565יבנה , טל.  –ציפויים" -של חברת "ננו ESP – 700)כדוגמת ציפוי 

 

 ביצוע בטרם – מראש המזמין לאישור  יעבור הצביעה מפרט . 

 

 

 

 נתוני התכנון:  5

 

 אומטר מפני הקרקע. עמוד זה ישמש לתאורה  4.5יהיה מינימלי הצללה גובה עמוד  5.1

 צילום. 

 תאורה.  או/וומעלה , ישמש לצילום  –מטר )מפני הקרקע(  5.5עמוד הצללה בגובה  5.2

 פתח השירות )"המגש"( יהיה מופנה תמיד לפנים אזור ההצלה להבטחת נגישות. 5.3

 

 

 הצד הנוגע בקרקע: –ההצללה מהצד התחתון  של עמוד  א.

 

 ס"מ  מפני הקרקע .  60התחתון של פתח המגש יהיה  וגובה 5.4

 ס"מ. 15ס"מ וברוחב של  45תח המגש יהיה באורך פ 5.5

 דלת המגש תהיה מאובטחת עם כבל גמיש מצופה בשרוול ניילון באורך של  5.6

ס"מ. קצה אחד של הכבל יהיה תפוש בחלק הפנימי של עמוד ההצללה והקצה  60

 השני יהיה מקושר לדלת המגש. הכבל יקושר עם מהדקי לחיצה .   

 בל !()לא נעל כ              

, ירותך בורג לצורך חיבור ובצד בתוך עמוד ההצללה , בתחתית הפתח למגש  5.7

 מ"מ . 40ובאורך של  M10הארקה.  מידות הבורג: 

 

הבורג  (.M8) מנירוסטה –נעילת דלת המגש לעמוד ההצללה תהיה עם בורג "אלן"  5.8

  יהיה מאובטח למניעת אובדן.

 

ותקן "תפש המגש": לוח פח שעליו בתוך עמוד ההצללה , באזור הפתח של המגש , י 5.9

 יהיה המגש עצמו. נתוני הלוח להלן: 

 ס"מ.  45ס"מ  ובאורך של  10מ"מ , ברוחב  2מגולוון בעובי יהיה לוח פח 

 מ"מ . 20לוח הפח יורחק מהדופן הפנימית של עמוד ההצללה 
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 להלן תיאור  "תפש המגש":

 
 

 

ההצללה , יושחלו שני צינורות בסיס עמוד ל הבטון : בטרם יציקתת העמודבהתקנ 5.10

מ"מ( מסוג קוברה . הצנרת תושחל במסלול מעגלי מתון  50 -ו מ"מ 80)בקטרים 

נפח היציקה ותצא דרך פתח מתוך העמוד אל ס"מ לפחות!(  25של כיפוף )רדיוס 

 90ס"מ מפני הקרקע , כך שבסופה תהיה בזווית של  80בעומק  בעמודשייעודי אובלי 

 ההצללה. מעלות ביחס לעמוד

 

 האיור בעמוד הבא מבהיר את המבוקש:              
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 השחלת הצינורות בעמוד ההצללה:

 

 
 

מטר ורך הצנרת: הצנרת בתוך העמוד תגיע מהפתח התחתון של המגש ותצא עד א 5.11

 )ראה איור(.  משולי דופן יציקת הבסיס של העמוד. אחד

 

 

 הנוגע בהצללה עצמה:  הצד –של העמוד   מהצד העליון .ד

 
 הערות: 

  .ויותרמטר  5.5סעיף זה מתייחס לעמוד שגובהו המינימלי מפני הקרקע הוא   א.

  תאורה. ו/אועמוד בגובה כזה )ומעלה( ישמש לצילום   ב.
 

ס"מ מהקצה העליון של עמוד ההצללה )ומתחת להצללה!( יהיה פתח  50בגובה  5.12

ס"מ , כשהוא מוטה כלפי  10ובאורך של  '1.5טר יציאה , בכיוון כלשהו , עם צינור בקו

מעלות, עבור יציאת כבלי הצילום והכריזה. )הנטייה  10תחתית העמוד בזווית של 

  כלפי מטה למניעת חדירת מי גשמים לתוך עמוד ההצללה(.
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יציאות  2בגובה מטר אחד מהקצה העליון של ההצללה )ומתחת להצללה( יהיו  5.13

משנה. אינו מעלות וכיוונם  90אורת הצפה". היציאות במפתח )"שטוצרים"( לטובת "ת

 )הם מיועדים ליציאת כבלי החשמל בלבד שיחוברו לפנסי ההצפה(.

 ס"מ .  10'  ואורך כל אחד 2קוטר צינורות היציאה 

מעלות. )למניעת חדירת מי  10הצינורות יהיו מוטים כלפי תחתית העמוד בזווית של 

 גשמים(.

 

 )ומתחת להצללה!(  ,  מפני הקרקע, ל עמוד ההצללה מטר ש 4.5בגובה  5.14

אם קיימת כזו תאורה ,  -התקנת גופי תאורת שביליםיהיו  יציאות )"שטוצרים"( עבור 

נתון  שיותקנו. מגדיר את כיוון הפנסיםהיציאות הללו  כיוון. ספציפית לאותו העמוד

 הכיוון לפי שרטוט מיקום הפנסים של מתכנן מחלקת התאורה.

 ס"מ .  10ואורך כל אחד   '2צינורות היציאה  קוטר

 מעלות ביחס לעמוד ההצללה(. 90הצינורות יהיו אופקיים )

 

 

 הצד הנוגע בהצללה עצמה:  –של העמוד   מהצד העליון .ה
 

 הערות:

)אבל  .מטר 5.5 -פחות מסעיף זה מתייחס לעמוד שגובהו מפני הקרקע הוא   .ב

 מטר!( 4.5 -יותר מ

 צילום. אוכלל לתאורה -שמש בדרךעמוד בגובה כזה י ב.

 

בגובה חצי מטר מהקצה העליון של עמוד ההצללה )ומתחת  במקרה של צילום: 5.15

 .  צילום וכריזה יציאות )"שטוצרים"( עבור כבלי 2, יהיו  להצללה!(

מאחר  אינו משנהכיוון הצינורות ס"מ .  10 מהם ואורך כל אחד 2' יהיהקוטר צינורות 

 ה לכבלים.והם משמשים כפתח יציא

 מעלות.  10הצינורות יהיו מוטים כלפי תחתית העמוד בזווית של 

 )למניעת חדירת מי גשמים(.

 

מטר של עמוד ההצללה , מפני הקרקע )ומתחת  4.5בגובה  במקרה של תאורה: 5.16

אם קיימת  –להצללה!( , יהיו  יציאות )"שטוצרים"( עבור התקנת גופי תאורת שבילים 

הפנסים  כיוון היציאות הללו מגדיר את כיווןתו העמוד. כזו תאורה ספציפית לאו

קוטר  נתון הכיוון לפי שרטוט מיקום הפנסים של המתכנן ממחלקת תאורה. שיותקנו.

 ס"מ .  10'  ואורך כל אחד 2צינורות היציאה 

 מעלות ביחס לעמוד ההצללה(. 90הצינורות יהיו אופקיים )

 

 האיור בעמוד הבא מבהיר את המבוקש:
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   )SPECIFICATION FOR PLAYGROUND SHADE CLOTH(מפרט לבד הצללה:  6
 

 הגדרות/מושגים:
 

 ( דניירDENIER )–  מטר של  9000צפיפות המסה של סיב בודד באריג. מוגדר כסה"כ המשקל בגרמים לכל
 הסיב הבודד.

 ( מקדם הצללהSHADE FACTOR )–  אור גלוי או בלתי גורם המתייחס לביצועים של בד הצללה הסופג
מטר. זהו למעשה הגוון של האור הנראה מתחת לבד -ננו 770ועד  290( בספקטרום שבין UVנראה )

 ההצללה. )בד שחור הוא עם גורם ההצללה הגבוה ביותר. בד שקוף הוא עם גורם הצללה הנמוך ביותר(.
 HDPE –  .סדרת בדי הצללה מבוססים על פוליאתילן בצפיפות גבוהה 

(HDPE- High Density Polyethylene) 
 
 

 דרישה לעמידה בתקנים:
 

NFPA 701  תקן המגדיר שיטות סטנדרטיות לבדיקות אש של טקסטיל ובדים. –( 5093)או תקן ישראלי 
ASTM E-84  )תקן המגדיר בדיקת התפשטות אש ועשן. –)או כל תקן מקביל אחר 
EN 13206 –  חן הזדקנות בד הצללה, כדי לקבוע אורך חיים. י למבמלאכותתקן המגדיר ביצוע תהליך מואץ 

AS2002.3.1-2001 – .תקן אוסטרלי המגדיר עמידות / חוזק לקריעת בד ההצללה 
 . UVתקן המגדיר את הגנת ההצללה מפני קרינת  – 748תקן ישראלי 

 
 

 דרישות פרטניות:
 

 ות מגמר ההתקנה.ההצללה לא תפורק במהלך השנה )תישאר גם במהלך החורף!( ולעשר השנים הבא .14
במידה ותתקבל החלטה על פירוק )בעקבות תחזית מזג אוויר סוערת במיוחד( , ההסרה וההתקנה מחדש  .15

 של בד ההצללה , תהיה קלה ופשוטה. לא יגרם נזק לבד או לרכיבים הצמודים אליו.
 העיר.תתאפשר בחירה של עשרה גוונים לפחות. שילוב הגוונים בהצללה יסוכם בנפרד עם אדריכלית  .16
 שנים לפחות(. 10גוון הבד לא ישתנה )צבעו לא ידהה( למשך כל תקופת ההתקנה. ) .17
(, ארוג עם חוטים בהם הסיבים MONOFILAMENT HDPEהבד יהיה על בסיס פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) .18

 יסופק אישור יצרן הבד.מ"מ מקסימום.  2עד  1.5דנייר לפחות. עובי האריג  1200בצפיפות של 
 לפחות. יסופק אישור יצרן הבד. 90%ברמה של  UVה מוגן הבד יהי .19
 גרם למ"ר . 320 -גרם למ"ר ולא פחות מ 400משקל הבד: עד  .20
 .80%( : מעל SHADE FACTORמקדם ההצללה ) .21
 לפחות. )בטיחות אש(. יסופק אישור יצרן הבד. C˚150הבד יהיה מעוכב בעירה עד  .22
, בתפירה כפולה. )סיבי חוט התפירה יהיו בצפיפות  UVיב תפירה: עם חוט תפירה על בסיס פוליאתילן , יצ .23

 דנייר לפחות(.  2000של 
 כל כבלי המתיחה )מפלדה( יהיו תפורים בשרוולים ייעודיים של ההצללה  עם בד בשכבה כפולה. .24
לפחות  25%גמישות: תובטח יכולת מתיחה של בד ההצללה , תחת עומס/לחץ ללא שום נזק ,  של עד  .25

 מקורי ועם יכולת חזרה לצורתו וגודלו בסוף מחזור פעולת הכוח על הבד.ביחס לגודלו ה
ס"מ שתכלול : תאריך יצור , שם ספק  20X20על בד ההצללה , בחלק הפנימי , תהיה תווית בגודל  .26

 ההצללה וכתובתו , שם יצרן בד ההצללה וכתובתו. 
 
 
 

 אחריות לבד ההצללה:
 

 שנים לפחות מגמר ההתקנה ותכלול:האחריות הכוללת על בד ההצללה תהיה לעשר 
 .עמידות התפרים 
 ( עמידות הבד בחשיפה לקרינת השמשUV) 
 .עמידות בפני עובש או/ו טחב 
  קמ"ש לפחות. 80עמידות בפני קריעה הנובעים ממשבי רוח של עד 
 .עמידות צבע בד ההצללה 
 .עמידה בפני אש כנדרש במפרט 
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 :דוגמא ליצרני בדי הצללה איכותיים

 
 .ספק ההצללה רשאי לרכוש מכל יצרן אחר ובלבד שתהיה עמידה במפרט הדרישות 
 .המפרט מבוסס על מוצרי החברות המפורטות להלן 

 
 

בדי הצללה הטובים  בשיווקהאוסטרלית מתמחה  Knit Industries Pty Ltd-Proחברת   .6

 . Monotec 370בעולם מסדרת 
 כתובת החברה: 

7 Tombo Street 
Capalaba QLD 4157 

Australia 

 
 

את  משווקתהאמריקנית , נציגה של החברה האוסטרלית בארה"ב,  Value Vinylsחברת  .7

 אותם בדי הצללה על בסיס פוליאתילן.
 כתובת החברה בטקסס:            

301 E. Trinity Blvd. 
Grand Prairie, TX 75050 

    tel. 800-406-8845 

 

 
 .PVCבדי הצללה על בסיס פוליאתילן או  מספקת האוסטרלית GLOBAL SHADEחברת  .8

 כתובת החברה באוסטרליה: 

 
Tweed Valley Way 228 
Murwillumbah, 

NSW,  2484  
info@globalshade.com.au :mail 

 

 
 Tensile Architecture  (TENSARCH)חברת  .9

 כתובת החברה בקנדה: 

 

Box 2940, Unit 222, Hwy 23N 

Revelstoke, BC, V0E 2S0 

Tel. 1 855 899 8290 

 

 
  POLYFAB USA  חברת .10

 הכתובת החברה בארה"ב )קליפורניה(:

 
 503-9056 tel.  (440) 

steve@polyfabusa.com :mail 
1601 N. Sepulveda Blvd #392 

Manhattan Beach, 

 CA 90266  
 

mailto:info@globalshade.com.au
mailto:steve@polyfabusa.com
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 דרישות נוספות:   7
 

הסעיפים הבאים מגדירים דרישות כלליות הנוגעות בין היתר להתקנת עמודי ההצללה 
 )עם או בלי תשתית תאורה/צילום( : 

 

הרלוונטי על מבנה ההצללה  כל המידעיסופק "תיק ייצור" מלא , המרכז את  .י
 שתוכננה ויוצרה. התיק יכלול בין היתר:

 ל את תכולת התיק , מה תוכנן , תאריך ייצור והתקנה.דף פתיחה הכול 

  שרטוטים: כל השרטוטים המכניים ושרטוטי הרכבה שיוצרו לטובת עמודי
 . 1:250ההצללה בק.מ  

  התיעוד יסופק בנוסף במדיה מגנטית )אוטוקד( ע"גCD ." או "דיסק און קי 
  רט.כנדרש במפ -כל חישובי הקונסטרוקטור והאישורים למבנה ההצללה 

 ( הכוללות מידע רלבנטי על אודות שיטות וטכנולוגיות הוראות ייצור מפורטות
 (.הכרוכות בתהליך הייצור

 .מסמכי איכות ואבטחת איכות 
 .רשימת חלקים מלאה: אומים , ברגים , רכיבים מכניים וכדומה 

 .הוראות הרכבה 

  במידה ויש. –דרישות תחזוקה 
 .תעודות ואישורים לחומרי הגלם והתקינה 

 

המרחק בין הנקודה הגבוהה ביותר של מתקן המשחקים שיונח באזור ההצללה ועד  .יא
 מטר לפחות.  2למפרש )בד( ההצללה , יהיה 

 

 כל עמודי ההצללה יהיו עם "מגן טיפוס" .  .יב
 

 גשמים. -הפתח העליון בראש כל עמוד ההצללה יהיה אטום למניעת חדירת מי .יג

 
( המבוססת על פלדה Stainless Steel Wiresתיל הפלדה בהצללה יהיה מפלב"מ ) .יד

התיל ייוצר עפ"י        .ISO 4101 -ו ISO 2232 ויעמוד בתקנים כמו: AISI 304,302מסוג 

 .ISO 4101 -ו ISO 2232התקנים המוכרים 
 

מותחנים וחבקים המקשרים בין מפרש ההצללה לכבלי ההצללה )או/ו לעמודי  .טו

 ההצללה( , יהיו מפלב"מ .
 

לה בגן קיים: מצב המשטח הקיים סביב העמוד שהוקם ובתוך בהתקנת עמודי הצל .טז
 מתחם ההצללה , יחזור לקדמותו. )משטחי דשא סינטטי , גומי , בטון    או אספלט(. 

 

 הקבלן יישא בעלות הכספית של כל נזק לגן או/ו לסביבה במהלך עבודתו. .יז
 

ות מבנה אחריות: הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה וכוללת )לטיב העבודה ולאיכ .יח

 לתקופה של עשר שנים .  -ההצללה על כל מרכיביה( 
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 רשימת הדרישות לאישור מבנה הצללה
 

 מבנה ההצללה. תנאי לאישור אישור כל הדרישות המפורטות בהמשך , הן 

 

 ..............מיקום האתר הנבדק:  ............................................................................

 

 בודק ראשון: אגף תשתיות עירוניות , מחלקת גינון  ..................................................

 

 בודק שני: אגף תשתיות עירוניות , מחלקת תאורה  ...................................................

 

 ........תאריך הבדיקה:  ............................

 

 סעיפי הבדיקה:

 

 

 הנושא הנבדק סודר
 סעיפי בדיקה מחלקת גנים

 סעיף
 במפרט

 תקין 
  לא

  תקין

 הערות

הוגשו חישובי תכנון מאושרים  1

 ע"י הקונסטרוקטור

3.2  ,3.3   ,

3.7 , 

  

2 
 

   4.2 עמודי ההצללה עברו גלוון

3 
 

יש צלחת היקפית בתחתית 
העמוד )מתייחס לעמוד 

 הצללה פריק(

4.3   

קצהו העליון משל העמוד  
 אטום

4.4   

   RAL 9006 4.5אפור    גוון העמוד 4

 אישור לרמת גימור צבע  5

(C-4   אוC5-M ) 

4.6   

 גרפיטי" -בוצעה בדיקת "אנטי 6
)מאשר הטופס יוודא עם טוש 

 בלתי מחיק וניגוב העמוד!( 

4.7   

   4.7 תיעוד מפרט צביעה התקבל 7

 ייצור מלא הכולל:סופק תיק  8

  1:250שרטוטי כל פרט 
  אספקתCD  או דיסק

 און קי

 חישובי קונסטרוקטור 

 הוראות ייצור 
 מסמכי אבטחת איכות 

  רשימת חלקים של
 הפרט

 הוראות הרכבה 
  דרישות תחזוקה )אם

 יש(

   א-7
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  תעודות ואישורים
לחומרי הגלם בכפוף 

 לתקינה שבמפרט.

המרחק בין הנקודה הגבוהה  9

מתקן משחקים  ביותר של
 מ'  2להצללה עצמה עולה על 

   ב-7

כל עמוד הצללה עם "מגן  10

 טיפוס"

   ג-7

פתח עליון בכל עמוד הצללה  11
 גשמים-אטום לחדירת מי

   ד-7

מותחנים , חבקים כבלי  12
כולם  –מתיחת ההצללה 

 מפלב"מ

   ה-7

התקבל כתב אחריות כוללת  14
למבנה ההצללה ולבד 

 שנים. 10ההצללה למשך 

   ט-7

    אישור בד ההצללה: 

מפרט בד  אחריות לעמידות גוון הבד 15
–ההצללה 

דרישות 

פרטניות , 
 4סעיף 

  

קיים אישור יצרן בד ההצללה  16

 לפחות 90%של  UVלהגנת 

 כנ"ל 

 6סעיף 

  

קיים אישור יצרן הבד שהבד  17

 "מעוכב בעירה" 

  כנ"ל

 9סעיף 

  

 20X20קיימת תווית בגודל  18
 )ס"מ( עם פרטי יצרן הבד.

כנ"ל  
 13סעיף 

   

קיים כתב אחריות לבד  19
 ההצללה הכולל:

  עמידות לחשיפתUV  

  עמידות בפני
 עובש/טחב

  עמידות בפני משב רוח
 קמ"ש 80רגעי של 

  עמידות צבע בד
 ההצללה

 עמידות בפני אש 
  בד ההצללה לא יפורק

ויהיה עמיד לעשר 
 שנים לפחות.

סעיף 
"אחריות 

ד לב

 ההצללה"

  

סעיפי בדיקה מחלקת  
 תאורה

   

פתח מגש השירות פונה  1
 לפנים ההצללה.

5.3   

ס"מ מפני  60גובה פתח מגש  2

 הקרקע.

5.4   

   5.5 )ס"מ( X 15 45פתח מגש  3
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גימור פתח מגש עם קצוות  4
 מעוגלים

לפי 
שרטוט 
עקרוני 

 שבמפרט

  

דלת מגש מאובטחת עם כבל  5

 מצופה ניילוןס"מ  60באורך 

5.6   

קיים בורג הארקה בתוך  6
 הפתח

5.7   

נעילת דלת המגש עם בורג  7
 הלן מנירוסטה.

5.8   

בורג נעילת הדלת מאובטח  8
 כהגנה מפני אובדן

5.8   

קיים תפש מגש ועליו מגש  9

מתאים לתאורה שעל עמוד 
 ההצללה

5.9   

צנרת יציאה לכבלי תאורה  10
ה בראש ההצללה על נטיי

 גשמים-למניעת חדירת מי

5.12  ,
5.13  
5.15 

  

צנרת יציאה לתאורת שביל  11
 בעמוד ההצללה ללא נטייה

5.16   
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 ( 7.4)מתייחס לסעיף  : הצעה לאופן חישוב "מאזן אנרגיה"נספח ה' 

 
 )ניתן להשליך לכל יישום אחר עפ"י דרישות המפרט הטכני הספציפי(.

 

 
 כללי:

 
שעות  30התאורה "מאזן אנרגיה" מיועד לאמת את היכולת לפעולת  -החישוב התיאורטי ל

בסיוע הסוללה  הגןלילות רצופים( , בשבוע חורפי ללא שמש , שבמהלכן יואר שלושה רצופות )

רצופים במהלך ימי  ימים ארבעה כן תתאפשר ביצוע טעינה חוזרת מלאה במהלך-בלבד. כמו
 גוף התאורה.ל להמשך פעולת במקביחורף, 

 

 
 הנחות יסוד:

 

, דהיינו נלקחים בחשבון הפסדים דומיננטיים  חישוב מחמירהחישוב למאזן האנרגיה הנו 
וולטאי + הפסדים בסוללה והכל כדי להבטיח את קיומו של -בייצור החשמל מהלוח הפוטו

של תאורת השלט  האיזון בין הפקת האנרגיה , לאנרגיה האצורה במצבר וצריכת האנרגיה

 עצמו...
ביממה )דהיינו מצב רצופות שעות   10התאורה יהיה כי משך  נקבעבחישוב "מאזן האנרגיה" 

יוגדרו כשעות טעינה ששעות  12כן נניח יום חורפי אופייני של -. כמואין טעינה( שאז  –"לילה" 

 שעות אור עם תאורת שמש מזערית(.)
 
 

 מקורות:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php  )1 

 
נתוני ייצור יומיים מתא פוטו וולטאי ברחבי העולם. זהו האתר שישמש אותנו לביצוע חישוב   

 האומדן לתפוקת הלוח הסולארי.  

                    
2)  PVGIS, Geographical Assessment of Solar Resource and  
    Performance of Photovoltaic Technology).  

      
   מערכת מידע גיאוגרפית לנתוני קרינה ברמה החודשית לאורך השנה. 

 

 
 נתונים:

 

: מפרט מלא  )שיסופקו למחלקת תאורה(היצרן / הספק יתבסס בחישוביו על מפרטים מלאים 
 (10.2.3)ראה סעיף  וולטאי.-מפרט הלוח הפוטווגוף התאורה של מרכיבי 

)כמו: צריכת חשמל  הגוףשל  הכוללמודגש כי החישוב יהיה מבוסס על נתוני ההספק החשמלי 

 ., וכדומה(אם יש  –רחוק" -"שלט  -הספק שידור ל, , הבקר  LED-של מערך ה
 

 
 
 

 
 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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 לאופן חישוב "מאזן אנרגיה": המלצה

 
 
 

 מותר לקבל מהסוללה:חישוב הספק "נטו" ש( 1
 

 = P totalא.  הספק הסוללה המוצעת לשימוש  )וואט שעה(......... 
 

 ( : ........... וואט שעה .'P total= P 0.95טעינה : ) 95%ב.  חישוב עד 

 
 50בגלל סביבת עבודה  2.5%עופרת: הפסד -שימוש בסוללה מסוג ג'לאם נעשה  .ב

  –ית של סוללה טעונה לפי נובעים מפריקה עצמ 2.5%מעלות צלזיוס ) 

 היממות (:  ארבע הלךמעלות חום במ 50ליום , בסביבה של   0.66%
 

P"= 0.975 P'  = …………………………..(watt hour)                            

 
  20%)לסוללה מותרת פריקה עד   0.8 -התוצאה המתקבלת בסעיף ג' תוכפל ב .ו

  P'' =   =P active 0.8......מהקיבולת המכסימלית (  :  ............

 
הוא ההספק המעשי "נטו"  )וואט שעה( שהסוללה "יודעת"  (P active)התוצאה בסעיף ד'  .ז

 לספק.  תוצאה זו תשמש כבסיס להמשך החישובים.

 
 ליממה: התאורהחישוב ההספק הכולל )מצטבר( של ( 2

 

 , עפ"י מפרט היצרן: הגוף א.  ההספק החשמלי של תאורת 
                                         

 ((P display total)וואט שעה( ................... =                               
 

 = P' display totalשעות פעולה: ......................  10 -סה"כ הספק נצרך ל    

 .כתרצו תאורההכולל שה  )וואט ליממה שלימה ( . זהו "ההספק המצטבר"   
 
 

 
 וולטאי:-חישוב הספק המופק מהלוח הפוטו( 3

 

 
)דימוי של   בתנאי מעבדהשעליו מצהיר היצרן היא תפוקת הלוח  Pmax או   Wpלידיעה כללית: 

 .ולפני הפסדי המרהבהדקי המוצא של הלוח  –אור שמש ישירה בשעות הצהרים( 

 
ב לפי :   תפוקת ( יחושWp) תאורהלשעה המופק מהלוח להזנת ההמכסימלי ההספק  .ג

 לשעה(.  Wpמרבי עפ"י מפרט יצרן : .......... ) עבודהזרם    X   מתח

 נתון ישירות במפרט יצרן .  Wpבדרך כלל ההספק השיאי  הערה:         
    .P max -יש יצרנים המגדירים נתון זה כ          

 
  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpלעבור לקישור האינטרנט   .ד

 ולבצע חישוב  לפי השיטה הבאה:          

 
 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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    היכנס לאתר האינטרנט ובחר בלשוניתAfrica-Asia  . 
 

                                                    
 

  
 ובהגדלה: 

 

  
 

 

 ן העכבר על המפה באזור ישראל והגדל את המפה עם הגלגלת שעל מקם את סמ
 העכבר. זהה את העיר חיפה.
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  חיפה ומקם את הצלב על הנקודה  –זהה במפה לאחר הגדלתה את אזור הצ'ק פוסט
 ולחץ בעכבר "קליק ימני" :

 

 
 

 כל החישוב יתבצע ביחס לנקודת הייחוס הזאת. האזור שסומן מקבל סימן :  
 

 

  בפינה הימנית העליונה של המפה, יופיע הנתוןcursor position   שמציין את מיקומו
 Selected Position( . מתחתיו יופיע הנתון lat-lonהנוכחי של העכבר בקווי האורך והרוחב )

 שמראה את מיקום העכבר שניבחר לאחר לחיצה על "קליק שמאלי" בעכבר.
 

  32,790:  35,034פוסט( תהיה:  הנקודה המתקבלת כייחוס )צומת הצ'ק  . 
 

   
 

 
 Go toולהגיע לנקודה ספציפית במפה דרך לשונית   Lat/Lonקיימת אופציה להגדיר  הערה:

Lat/Lon  פוסט...( -בצומת הצ'ק ימקמו את  32,790:  35,034. )הצבת נקודות 
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 : "כעת, עבור לחלק של "המחשבון הסולארי 
 

   
 

  כעת עבור לחלוניתPv Estimation  לניתוח חיזוי אומדן תפוקת הלוח הסולארי. החיזוי יהיה
 לנקודה שנבחרה במפה )צ'ק פוסט בדוגמא שלנו(. 

 

 
 

 
 יש להציב את הערכים הבאים:          

 

  במשבצתRadiation database   נציב אתClimate SAF PVGIS   שזהו מאגר הנתונים(
ים שהונחו ע"ג הקרקע( . האפשרות השנייה העדכני של מדידת קרינת השמש ע"י חיישנ

PVGIS Helioclim   מתבססת על מאגר נתונים לפי לוויינים. זו מדידה עקיפה של קרינת
אדום וממנה לאחר חישוב "הפסדים" )ספיגה -השמש כי מודדים את רמת גלי האינפרה

 בקרקע ובעננים( מקבלים את הערכת רמת קרינת השמש על הקרקע.  

 

  במשבצתPV technology   נציב את האפשרותCrystalline Silicon  שזה מתאים ללוח
רלוונטית אם הלוח  CISסולארי המבוסס על טכנולוגיה של צורן גבישי. האפשרות 

הסולארי מבוסס על טכנולוגיה של "שכבה דקה". האפשרות השלישית היא לוח 
היצרן של הלוח באיזה  המבוסס על לוח הבנוי מקדמיום + טלוריד. )יש לוודא מול מפרט

 סוג מדובר!(
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  במשבצתInstalled peak PV power    נציב את ערכו שלWp  'שחישבנו  קודם בסעיף א(
. זאת כדי לענות לדרישת הצבת הערך  100 -או שניתן ע"י יצרן הלוח(  כשהוא מוכפל ב

טים...( כדי לקבל שוב נתון בווא 100 -.  )בסוף החישוב לא נשכח לחלק  ב KWp -ב 

 " .2, דהיינו מציבים "kw2שהם  2000אנו נציב  Wp=20 wattלמשל: אם 
 

  במשבצתEstimated system Losses  , אומדן להפסדי הלוח כתוצאה מהתיישנות , אבק(
 .   20%חום סביבתי וכדומה( בדוגמא הוצב הערך של 

  לים ווסת/ממירהפסדי אנרגיה: כב 10%:  הערך שבדוגמא נובע מההפסדים הבאים:  הערה

  כתוצאה –וולטאי -הפוטו שנובע מירידה ביכולת ההמרה של הלוח 10%וכן נתון של            
 מהתיישנות( .            

 

  במשבצתMounting position    העבר למצבfree standing  במקום 
Building integrating           רך המותקן    . )מקרה שבו הצבת הלוח הסולארי אינה חלק ממע 

 על גג בבניין , אלה הצבה "חופשית" כחלק ממתקן התאורה(.          
 

 [ כעת קבע את זווית שיפוע הצבת הלוחSlope [0;90  נבקש סימולציה לפי שיפוע .
 . Optimize slopeבמשבצת  Vאופטימלי ולכן נסמן 

את  ןו יודעים מניסיולחילופין, אם יש לנו אילוץ לזווית מסוימת )בגלל הסתרה( , או שאנ

 Slope [0;90]הזווית האופטימלית באותו האתר , נגדיר את גודל הזווית במשבצת של      
 . 

במהלך הפעלת המחשבון הסולארי, תתקבל תוצאת החישוב של הזווית  הערה:

 ראה סעיף הבא. –האופטימלית הנדרשת. התוצאה הזאת תלויה בכיוון הלוח 
  

 כיוון הלוח [Azimuth [-180;180  :הלוח כיוון דרום – מעלות 0נתון זה יהיה נחליט ש( .
  כיסוי ההצללה(.על ממוצב 
 מעלות ,  -90מעלות. בכיוון מזרח:  0: אם הלוח יהיה בכיוון דרום נציב הערה

 מעלות (.  90מעלות , מערב  180בכיוון צפון           
 

  המשבצתAlso optimize azimuth לא תסומן ב- V לא מבוצע חישוב ביחס לכיוון מאחר ו
 )לא הגדרנו כיוון מועדף אלה כיוון לצורך חישוב יחסי( אופטימלי.

יש אפשרות בגרסה מתקדמת של מחשבון זה , לבקש חישוב של כיוון וזווית  הערה:

 (. Optimize slopeוגם   Also optimize azimuth על  Vאופטימליים. )מסמנים 
 זווית... אואופטימיזציה לכיוון  קרבגרסה שבדוגמה ניתן לקבוע 

 

  החלק שלTracking options  לא רלוונטי מאחר והלוח הסולארי אינו מקושר למערכת
 עקיבה אוטומטית. 

 
 מעלות והלוח מופנה לדרום. 30, עדיפה זווית של עבור ישראל: בחישוב שנתי הערה
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 ( . למשל:Output optionsכעת , המערכת מציעה אופציות שונות לחישוב )
 

  סימוןV  במשבצת שלShow graphs . תאפשר הצגה גרפית 

  סימון שלO  בנקודה שחורה מאפשרText file .קבלת קובץ טקסט לשמירה במחשב 
  סימון שלO  עלPDF  יאפשר קבלת טקסט בפורמטPDF .. 

   לחץcalculate  :לביצוע החישוב. תופיע טבלה ובצרוף המלל הבא 
 

PVGIS estimates of solar electricity generation 
Location: 32°47'24" North, 35°2'1" East, Elevation: 7 m a.s.l., 
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF 
Nominal power of the PV system: 2.0 kW (crystalline silicon) 
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 12.0% (using local ambient temperature) 
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.5% 
Other losses (cables, inverter etc.): 20.0% 

Combined PV system losses: 31.4% 

 

 צומת הצ'ק פוסט בחיפה. –( locationהמיקום שלגביו מבוצעת המדידה )   א.

 (.solar radiation databaseאגר נתוני הקרינה שעליו מתבסס הניתוח. )מ   ב.
 (. Kwכדי להתאים ליחידות של  100-שהצבנו )מוכפל ב  Wpערך    ג.

 וואטים...-כדי לקבל ב 100-את התוצאה הסופית   נחלק בחזרה ב           
 ית החישוב מראה שהפסדי המרה של הלוח בגלל השפעת טמפרטורה סביבת   ד.

 לפי הניתוח שבוצע. 15.7%תהיה סביב             

 הפסדי המרה כתוצאה מהשתקפות השמש בגלל זווית הלוח הסולארי עומדת    ה.
 מעלות ללוח( 0לפי הנתונים שסיפקנו .)קבענו זווית  2.8%סביב             

  20%קבענו אנחנו :  –הפסדי המרה )כבלים, ממיר(    ו.

 ... 34.5% -"כ לפי הדוגמא , הפסדים מוערכים יהיו כהתוצאה: סה   ז.  
 

 :נתבונן כעת בטבלת הערכים השנתית 
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היא ( שזווית הטיית הלוח Fixed systemבשורה העליונה מודגש שבמדובר במערכת במנח קבוע )
השיפוע )הזווית( האופטימלית של הלוח  מעלות )דהיינו לכיוון דרום(. 0וכיוונה מעלות  29

 כיוון דרום. –מעלות  0שבה, היא לפי הכיוון האופטימלי שאנחנו הגדרנו: שחו

זהו הממוצע היומי של ייצור החשמל מהלוח לאורך חודשי השנה )ינואר עד דצמבר(  Edהנתון 
 . Kw/h -ב

 
)כי        100-לשעה. נחלק ב-וואט 5830שהם  5.83Kw/hלמשל : בינואר התפוקה היומית היא 

של  כוללתבמחשבון הסולארי( וקיבלנו תפוקה יומית  Kw -כדי לעבור ל 100-בתחילה הכפלנו ב

Ed = 58.3 בתחילת הנספח( )ראה סעיף "הנחות יסוד" שעות יום  12 -וואט לשעה. אם נחלק ב ,
וואט לשעה במהלך ימי  4.86 -צ'ק פוסט( כ-)המוצב בחיפה  Wp20מפיק לוח של  בכל שעהאז 

 חודש ינואר...

 
של תפוקת הלוח הסולארי למ"ר. גורם זה מאפשר להעריך את  היומיו הממוצע זה Hdהנתון 

בחודש ינואר.  Kw/h 4.04מ"ר מפיק  1תפוקת אותו הלוח בגדלי שטח שונים. במקרה שלנו , 

וואט כל שעה.  40.4מ"ר מפיק יומית בינואר בסביבות  1ורואים שלוח של  100 -שוב: נחלק ב
 מ"ר. ( 1 -שיש לו שטח קטן מ Wp=20W/h)זה כמובן לא הלוח של 

 

 של יצור החשמל.  החודשיהממוצע  כנ"ל אבל mHהנתון 
 

כדי לקבל תפוקה  100-. נחלק ב Kw/h 125למשל: בחודש ינואר הייצור הכולל יעמוד על 

. )אם  W/h 1250( ונקבל תפוקה חודשית ממוצעת של 2000Wp)ולא  20Wpמחושבת של לוח 
 (.מ"ר 1ללוח של  Hdרב את יום נקבל במקו 30-נחלק ב

 

  :כעת אפשר לבצע את חישוב מאזן האנרגיה 
 

לטעינת הסוללה , צריכה להיות גדולה יותר מצריכת התאורה  Edתפוקה יומית של הלוח 
 שעות רצופות בלילה..P' display total    (10 )ביממה 

 

 !!!  1-גדול מ חייב להיות   P' display total  לגורם  Edמכאן , שהיחס בין הגורם 
 

 אם אכן כך , הלוח הסולארי "מפצה" על פריקת הסוללה כתוצאה מתאורת הלילה. 
 

כעת, נדרש לבדוק את התנאי של טעינה מלאה תוך ארבעה ימים , אם הסוללה פרוקה 

...(  , זאת תוך צריכה של גוף התאורה  7.3.5מהקיבול הכולל )ראה סעיף  20% -ל
 אורה רצופה בהספק מלא!(... שעות ת 10במהלך כל יממה )

 

המוצב   Wp=20W/hהסימולציה מאפשרת בין היתר , קבלת תיאור גרפי של תפוקת לוח 
 ,מעלות לכיוון דרום( 29חיפה )זווית הטיה אופטימלית של הלוח  –בקורדינטות צ'ק פוסט 

 וזאת בשתי אפשרויות )בדף הבא(:
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 דשית:גרף תפוקת הלוח הסולארי , מצטברת חו .ב

 

 
 
 
 

 רמת קרינה מצטברת חודשית לאותו לוח ובאותם התנאים שהוזכרו: .ג
 

 
 


